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The purposes of this research were as follows : (1) to develop STEM activity 

packages on simple machines to enhance the creative problem-solving ability and 
learning happiness of ninth grade students in special classrooms and (2) to study the 
result of using of STEM activity packages on simple machines to enhance creative 
problem-solving ability and learning happiness. The research samples using the cluster 
sampling technique consisting of ninth-grade students in special classrooms at Satri 
Wat Rakhang School with one classroom and thirty students. The research instruments 
include the following: (1) STEM activity packages on simple machines; (2) a learning 
management plan; (3) a creative problem-solving ability test; (4) a learning happiness 
test. The statistics for the hypothesis included a t-test for dependent samples. The 
research findings indicated that: (1) STEM activity packages on the efficiency of simple 
machines E1/E2 was 88.6/82.35, which was below the threshold of 80/80; (2) the creative 
problem-solving ability after learning was significantly higher than before a level of .05; 
(3) the happiness of the students after learning was significantly higher at .05 level; and 
(4) after learning about learning happiness was designated to as be at a good level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากวิทยาศาสตร์  

มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
เนื่องจากมนุษย์ได้น าความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ
ด าเนินชีวิต และการท างาน นอกจากนั้นความรู้วิทยาศาสตร์ยังสามารถน ามาผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบ
ได้ และวิทยาศาสตร์ยังเป็นวัฒนธรรมของโลกยุคใหม่ที่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น
วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญที่มนุษย์จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติ เทคโนโลยีที่สร้างขึ้น และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

โลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง มีการน าเครื่องมือ 
และระบบปฏิบัติการต่างมาช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการน าหุ่นยนต์
เอไอมาช่วยในด้านการแพทย์ หรือในด้านยานยนต์ที่มีการคิดค้นรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งในอนาคตมี
ค ว าม เป็ น ไ ป ไ ด้ ที่ ค อมพิ ว เ ตอ ร์ จ ะ เ ข้ า ม ามี บทบาท  แ ละ แทนที่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง าน  
สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, 2559a) ได้กล่าวไว้ว่าแม้ในอนาคตเทคโนโลยี 
จะมีบทบาทและเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์แต่ก็มีบางสิ่งที่คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี 
ยังไม่สามารถท างานแทนที่มนุษย์ได้ คือการมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางสังคม และ
ความสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  หรือที่เรียกว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อม
ส าหรับโลกในอนาคตคือ เราต้องพัฒนาการทางด้านการศึกษา เพราะงานในอนาคตเหมาะกับคน
ที่มีทักษะ และมีการศึกษาสูง ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน  
เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน โดยสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, 2559b)  
ยังกล่าวอีกว่าเรียนรู้ยุคใหม่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ จินตนาการ แรงดลใจ 
ความเข้าใจลุ่มลึก และญาณทัศน์ ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อเปรียบกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันพบว่า  
ยังมุ่งเน้นไปที่ความรู้มากกว่าด้านทักษะและทัศนคติ จึงต้องมีการปรับการเรียนการสอนแบบใหม่ 
คือ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น ได้เรียนรู้จากการกระท า ซึ่งท าให้ระดับการเรียนรู้ของ
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นัก เรี ยนมีมากกว่ าการ เรียนรู้ จากการฟั ง  ซึ่ งสอดคล้องกับทักษะแห่ งศตวรรษที่  21  
(พงศธร มหาวิจิตร, 2558) ที่ระบุว่าการศึกษาควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและ
การประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว มีเป้าหมายของชีวิตและ
ความคิดริเริ่ม เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีศักยภาพการผลิตและ
ยอมรับการตรวจสอบ มีความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ และ3) ทักษะด้านสารสนเทศ และ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถจัดการ เชื่อมโยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและ
กฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะที่เป็นพื้นฐานและ 
มีความส าคัญคือ ทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการ
ท างานร่วมกันของการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ศิริพร แก้วอ่อน, 2557)  
เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ มีกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน  
มีความยืดหยุ่น เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการคิด
อย่างมีเหตุผล ใช้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ประกอบการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกและน าไปสู่การสร้าง
แนวคิดในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย โดยการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเฟื่องลัดดา จิตจักร (เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558) ได้ศึกษา 
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย 
แบบแผนการทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน ผลการศึกษาพบว่า 1)ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2)คะแนนผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า  
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจัยของ  
สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) ได้พัฒนารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1)  รูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ สื่อการสอน ผู้สอน 
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ผู้ เ รี ยน  การแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้  และการวั ดและประ เมิ นผล  มี ขั้ นตอน  5  ขั้ น  ไ ด้แก่  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ขั้นก าหนดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
ขั้นสร้างความรู้ที่แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และขั้นสรุปความรู้ 2)  ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ต
ตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่ อส่ ง เสริมค วามสามารถในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า การใช้ชุดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนต่างๆ มีส่วนช่วยให้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น จากงานวิจัยข้างต้นพบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยท่านอ่ืนได้ด าเนินการวิจัยมาแล้วนั้นได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้น 

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ผู้วิจัยได้
ส่งเสริมโดยการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม (มูมอว์ แซลลี, 2558; วศิณีส์  อิสรเสนา ณ 
อยุธยา, 2559; สุพรรณี  ชาญประเสริฐ, 2557) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ 
บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการบูรณาการกับวิศวกรรมศาสตร์ (วศิณีส์  อิสรเสนา 
ณ อยุธยา, 2559) ที่เป็นการออกแบบการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ 
นอกจากน้ันเขมวดี พงศานนท์ (เขมวดี พงศานนท์, 2557) ได้เหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่การศึกษา
ในยุคปัจจุบันต้องใช้สะเต็ม ดังนี้ เนื่องจากประเทศไทยขาดก าลังคนด้านสะเต็มที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว และขาด
แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดังนั้นสะเต็มจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีส่วนช่วย
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษางานวิจัยของ 
พลศักด์ิ แสงพรมศรี (พลศักด์ิ  แสงพรมศรี , 2558) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น  บูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติ  
ต่อการเรียนวิชาเคมี สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 จากการศึกษางานวิจัยของเพชรศิรินทร์  ตุ่นค า (เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า, 2559) ได้พัฒนา
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด เพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการพัฒนาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 80.72 /71.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วย  
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเยี่ยม และทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งในการศึกษา
งานวิจัยของอาทิตยา พูนเรือง (อาทิตยา พูนเรือง, 2559) ที่ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง 
เอนไซม์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับมาก และแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ3) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ พบว่าสะเต็มมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มจะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของกัญญารัตน์  โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) 
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู้ มีส่วนช่วยให้นักเรียนไม่เกิด 
ความวิตกกังวลและกดดันว่าการแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้องประสบแต่ความส าเร็จเท่านั้น ท าให้
นักเรียนกล้าที่จะยอมรับข้อบกพร่องและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอ่ืน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข  
ในการเรียนรู้ เมื่อศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า นักเรียนที่มีความสุขในการเรียนจะมีการพัฒนา 
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ในเรื่องความจ า ความคิด ทักษะ และพฤติกรรมได้ดีกว่า (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544) จากการศึกษา
งานวิจัยของลัดดา  หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต, 2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อเปิดรับข้อมูล ขั้นที่ 2 การหาความรู้หรือ
ข้อมูลตามแบบการเรียนรู้และความถนัด ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ไตร่ตรอง ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และขั้นที่ 5 การประเมินผล 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พบว่า  
2.1) รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ได้ในระดับมาก  
2.2) การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองแต่ละช่วงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2.3) การประเมินพฤติกรรมความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองโดยผู้วิจัย ครู และ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก 2.4) การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแบบบันทึก 
การสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 2.5) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มทดลองแต่ละช่วงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นจากการศึกษา
งานวิจัยของสุชาดา  แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) ได้พัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย 82.86/83.03 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอน
อย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียน  
การสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ4) ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษางานวิจัยท่านอ่ืน
พบว่า รูปแบบการสอนต่างๆ ล้วนมีส่วนช่วยท าให้ความสุขในการเรียนของนักเรียนได้รับ  
การพัฒนาให้ดีขึ้น 
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ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อ เครื่องกลอย่างง่าย เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ต้องอาศัยพื้นฐานทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขการศึกษาตามแนวสะเต็มที่มีการเชื่อมโยงความรู้ และบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โดยน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดท าการสอนเฉพาะนักเรียนที่เป็นผู้หญิง และกลุ่ม ตัวอย่างยังเป็นนักเรียน 
ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนทั่วไป เนื่องจากโรงเรียน 
ได้มีการทดสอบคัดเลือกนักเรียนส าหรับเข้าโครงการ ส าหรับในการศึกษาในหัวข้อเครื่องกล  
อย่างง่ายซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนไม่ถนัด โดยสังเกตการจากที่นักเรียนเข้าค่ายวิชาการส่งเสริม
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พบว่า เมื่อนักเรียนต้องท ากิจกรรมที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้คีม หรือไขควง นักเรียนส่วนมาก
ไม่มีทักษะในการใช้ และเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานหลายครั้ง ประกอบกับไม่มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกลไกของเครื่องกลส่งผลให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนไม่สามาร ถแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งในหัวข้อเครื่องกลยังมีสูตรการค านวณที่ค่อนข้างซับซ้อน  
อาจท าให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียน และเรียนอย่างไม่มีความสุข ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนา  
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายขึ้น เพื่ อเป็นการฝึก
ทักษะการท างานให้กับนักเรียนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนให้กับนักเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยบูรณาการ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และลงมือแก้ปัญหาโดยท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรม ซึ่ง
ในขณะที่ท าจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ผลงานของตน รวมทั้งสามารถปรับปรุง
แก้ไขผลงานเพื่อให้เกิดความส าเร็จ โดยไม่น าคะแนนมาตัดสินผลงานของนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิด
ความเครียดในการท างาน ซึ่ งจะส่งผลให้นักเรียนไม่มีความสุข และยังเป็นการปิดกั้น
ความสามารถของนักเรียน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล  
อย่างง่าย ในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในห้องเรียนพิเศษ ก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยชุดกิจกรรมตาม 
แนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

3) เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียน
พิเศษ ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุข  
ในการเรียน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การสอน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เนื่องจากประชากรมีความแปรปรวนของนักเรียนใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) ได้ 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 30 คน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาทั้งหมด  

22 คาบ (คาบละ 50 นาที) 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ที่สอดคล้องกับ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ประกอบด้วย เครื่องกล 3 ชนิด คือ คาน 
รอก และล้อและเพลา โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม คือ 1) มือจับอเนกประสงค์  
2) ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 3) การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง  4) เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ และ5) 
เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม  

ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) ความสุขในการเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่าย หมายถึง สื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียน ซึ่ง 
บูรณาการความรูก้ับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครือ่งกลอย่างง่ายท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีส่วนประกอบดังนี้ 

1.1 วัสดุอุปกรณ์ 
1.2 วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
1.3 ค าถามและค าตอบก่อนท ากิจกรรม 
1.4 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
1.5 ผลการสร้างเครื่องมือ 
1.6 ค าถามและค าตอบหลังท ากิจกรรม 
1.7 การขยายองค์ความรู้ 

เนื้อหาที่ใช้ในชุดกิจกรรมนี้  คือ เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วย เครื่องกล 3 
ประเภท คือ คาน ล้อและเพลา และรอก แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 มือจับอเนกประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมที่ 3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 
กิจกรรมที่ 4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 
กิจกรรมที่ 5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 

ในส่วนของรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
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1.1 ขั้นการระบุปัญหา 
1.2 ข้ันการก าหนดปัญหา 
1.3 ข้ันการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
1.4 ข้ันการวางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา  
1.5 ข้ันการตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ 

โดยชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.6/82.35 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ พิจารณาจากค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยจากการท า
กิจกรรมในชุดกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม และค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ดังรายละเอียด คือ 

80 ตัวแรก คือ ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมจ านวน 
5 กิจกรรม 

80 ตัวหลัง คือ ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน 

2.  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
เครื่องกลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยมีล าดับขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 ขั้นการระบุปัญหา คือ การค้นพบปัญหาของนักเรียน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหากระตุ้นให้นกัเรียนเกิดข้อสงสัย น าไปสู่การต้ังค าถาม 

2.2 ขั้นการก าหนดปัญหา คือ การส ารวจตรวจสอบ ท าความเข้าใจปัญหาที่
เกิดขึ้น สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างชัดเจน เกิดค าถามที่น าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหา 

2.3 ขั้นการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา คือ การหาแนวทางที่จะน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ที่นักเรียนคิดขึ้น โดย
ศึกษาจากแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาประกอบการตัดสินใจ 

2.4 ขั้นการวางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา คือ การด าเนินการค้นหาค าตอบ
ด้วยแนวทางที่นักเรียนได้เลือกไว้ ด าเนินการออกแบบ และสร้างเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 



  10 

2.5 ขั้นการตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ คือ การ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม 
พิจารณาความส าเร็จของชุดกิจกรรมจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ถ้าเครื่องมือที่สร้างไม่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนพิจารณาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถด าเนินการแก้ไข
เครื่องได้อีกครั้ง ส าหรับนักเรียนที่เครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนจะต้อง
พิจารณาความส าเร็จที่เกิดขึ้นมีผลมาจากอะไร พร้อมกับน าเสนอแนวทางในการพัฒนา โดย
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากเครื่องกลอย่างง่ายกับเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้น  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการ 
เชิงพฤติกรรมที่มุ่งหาค าตอบ และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย แปลกใหม่ มีกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่มีการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ประกอบการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกและน าไปสู่การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา  
ที่ หลากหลาย  วั ด ไ ด้ จากแบบวั ดความสามารถในกา รแก้ปัญหาอย่ า งส ร้ า งส ร ร ค์  
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เครื่องกลอย่างง่าย จ านวน 3 สถานการณ์ และต้ังค าถามที่มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ  

3.1 การระบุปัญหา 
3.2 การก าหนดปัญหา 
3.3 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
3.4 การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
3.5 การตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนนั้นใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกเป็นประเด็นย่อย 
(Analytic Rubrics Scoring) ให้ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การก าหนด
ปัญหา 3) การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ5) 
การตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ โดยบรรยายลักษณะที่ปรากฏ
ออกเป็นระดับคุณภาพคะแนน 5 ระดับ โดยพัฒนาจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของกัญญารัตน์  โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) ศิริพร แก้วอ่อน (ศิริพร แก้วอ่อน
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, 2557) เพ็ญศิริ ภูมิสายดร (เพ็ญศิริ ภูมิสายดร, 2558) ทิพวรรณ สังขศิลา (ทิพวรรณ  สังขศิลา, 
2559) และสุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) 

4. ความสุขในการเรียน หมายถึง การเรียนรู้ที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ 
ในสิ่งที่ชอบ หรือสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ในบรรยากาศที่ 
ผ่อนคลาย มีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู ้ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน ต่อเพื่อน ต่อครู 
และต่อโรงเรียน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ในขณะที่
ตนเองมีความสุข โดยความสุขในการเรียนจากแบบวัดความสุขในการเรียนโดยใช้เครื่องมือ  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
ไม่มีการแสดงออก ซึ่งวัดจาก 3 องค์ประกอบๆ ละ 10 ข้อ ประกอบด้วยข้อความทางบวก และ
ข้อความทางลบในจ านวนข้อที่เท่ากันคือ  

4.1 ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท ากิจกรรม การที่นักเรียนรู้สึก
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ท า มีความกระตือรือร้นในการเรียน เฝ้ารอเวลาให้ถึงเวลาเรียน ได้มีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัยที่เกิดจากการท ากิจกรรม มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้าง มีการศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนท า
กิจกรรม และรู้สึกว่ากิจกรรมที่ยากมีความท้าทาย 

4.2 ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม สื่อการสอนที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และมีกากรวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งที่ครูสอนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  และยังช่วยชักจูง 
ให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ การได้รับค าชมเชย ความเข้าใจ ความเป็นกันเอง และ
ก าลังใจจากครู จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน 

4.3 ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน สถานที่ที่ใช้ และ
บรรยากาศในการเรียนช่วยให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ 
ยิ่งเป็นสถานการณ์ปัญหามีความยากจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการศึกษา  
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้น การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการคิดแก้ปัญหา
จะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างเต็มความสามารถ 
และถ้านักเรียนได้รับโอกาสปรับปรุง และพัฒนาผลงานจะท าให้นักเรียนต้ังใจท ากิจกรรมมากขึ้น 
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โดยพัฒนาจากแบบวัดความสุขในการเรียนของลัดดา หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต, 
2557) ชัชวิทย์ สงวนภักร์ (ชัชวิทย์ สงวนภักร์, 2557) และสุชาดา แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 
2555) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ชุดกิจกรรมตามแนวสะ เ ต็ม เป็นสื่ อที่ ส ร้ างขึ้ น โดยอาศัยแนวคิดของสะเ ต็ม  

(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556; วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559) มีลักษณะเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธ์  
ทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ พหุปัญญา การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือ ตลอดจน
การบูรณาการความรู้ โดยน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของกัญญารัตน์  โคจร (กัญญารัตน์ โคจร , 2555) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ศิริพร แก้วอ่อน, 2557) เพื่อคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ มีกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น  
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีเหตุผล  
ใช้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ประกอบการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกและน าไปสู่การสร้างแนวคิดในการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และความสุขในการเรียนของนักเรียน จากการศึกษาเอกสารพบว่า 
นักเรียนที่มีความสุขในการเรียนจะมีการพัฒนาในเรื่องความจ า ความคิด ทักษะ และพฤติกรรม 
ได้ดีกว่า (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544) 

 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัย 
1) ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตาม
แนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

ตัวแปรตาม 
1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
2.  ความสุขในการเรียน 
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2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียน
พิเศษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ใน  
ห้องเรียนพิเศษ อยู่ในระดับดี 
 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
1.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
1.4 ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย 
2.1 ความหมายของเครื่องกลอย่างง่าย 
2.2 ประเภทของเครื่องกลอย่างง่าย 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม 
3.1 ความหมายของสะเต็ม 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีของสะเต็ม 
3.3 ลักษณะของสะเต็ม 
3.4 การออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็ม 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4.2 หลักการพื้นฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4.3 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
4.4 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน 
5.1 ความหมายของความสุขในการเรียน 
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5.2 แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5.3 การพัฒนาให้เกิดความสุขในการเรียน 
5.4 ลักษณะของผู้เรียนที่มีความสุข 
5.5 การวัดความสุขในการเรียน 
5.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

มีนักวิชาการ และนักการศึกษาจ านวนมากได้ศึกษา และพัฒนาชุดกิจกรรม  
อย่างต่อเนื่อง ท าให้สรุปค าจ ากัดความของชุดกิจกรรมได้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เป็นการทบทวน หรือเสริม เพื่อเติมความรู้ให้แก่นักเรียน หรือให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ โดยจัดท าขึ้นตามหน่วยการเรียนหรือหัวข้อเนื้อหา และ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการให้นักเรียนได้รับ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
ช่ ว ย เปลี่ ยนแปลงพฤ ติกร รมการ เ รี ยนของนั ก เ รี ยน ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิ ภ าพ   
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542; วรวิทย์ นิเทศศิลป,์ 2551; สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2553) 

1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมของนักวิชาการ และ

นักการศึกษาหลายท่าน สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 
2542; ศิริพงศ์ พยอมแย้ม, 2533; สุวรรณี ยหะกร, 2555) 

1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งขยายเนื้อหาสาระ ท าให้
การสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ครูพูดน้อยลง และให้สื่อท าหน้าที่แทน นิยมใช้กับการ
ฝึกอบรม และการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียน สื่อที่นิยมใช้ 
ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ เป็นต้น โดยสื่อที่ใช้นักเรียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกคน 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งให้
นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่ม ประมาณ 5 – 7 คน โดยใช้สื่อการสอนที่บรรจุไว้เป็นชุด  
เพื่อฝึกทักษะ เนื้อหาในรายวิชาที่เรียน และให้นักเรียนมีโอกาสได้ท างานร่วมกัน 

3. ชุดกิจกรรมการสอนรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็นการเรียนในโรงเรียน หรือที่บ้าน 
ก็ได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความสามารถ ความสนใจในโรงเรียน และความพร้อมของ



  16 

นักเรียน ส่วนมากจะเป็นการท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม หรือใช้ประกอบการเรียน
ซ่อมเสริมในบางเนื้อหา และนักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง 

4. ชุดกิจกรรมการสอนทางไกล เป็นชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนอยู่ต่างที่ 
ต่างเวลากัน มุ่งสอนให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเรียน ประกอบด้วยสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสอนเสริมตามศูนย์บริการศึกษา 
เป็นต้น 

1.3  องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
จาการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการ

และนักการศึกษาหลายๆ ท่าน สรุปได้ว่า  ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ  
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542; วรวิทย์ นิเทศศิลป,์ 2551; สุวรรณี ยหะกร, 2555) ดังนี้ 

1. แนวคิดส าคัญ คือ การอธิบายภาพรวม หรือความเป็นมาของชุดกิจกรรม  
เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง โดยแนวคิดส าคัญจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนภายหลังจากการศึกษาชุดกิจกรรม 

2. คู่มือครู คือ การชี้แนะแนวทางในการใช้ชุดกิจกรรมให้กับครู ประกอบด้วย  
ค าน า ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม ค าชี้แจง สิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียม บทบาทของครูและ
นักเรียน การจัดชั้นเรียน แผนการสอน เนื้อหาสาระ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และแบบทดสอบก่อน
เรียน และหลังเรียนพร้อมกับเฉลย 

3. จุดประสงค์การเรียน คือ การก าหนดทิศทางการเรียนในเรื่องนี้ว่ามีความ
คาดหวังให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องใด จุดประสงค์การเรียนต้องมีความชัดเจน  
ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบกิจกรรม การเสนอเนื้อหา และการประเมินผล 

4. แบบฝึกปฏิบัติ เป็นคูมือของนักเรียนที่ต้องใช้คู่กับการเรียนจากชุดกิจกรรม 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค าชี้แจง แผนการสอน บันทึกสาระส าคัญ หรือ
เป็นกิจกรรมการเรียน โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนจะต้องยึดจุดประสงค์เป็นหลัก ต้องเป็น
สิ่งที่นักเรียนสนใจ เหมาะกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

5. เนื้อหาสาระและสื่อ ประกอบด้วย บทเรียน สไลด์ เทปบันทึกเสียง หุ่นจ าลอง
ของตัวอย่าง รูปภาพ เป็นต้น นักเรียนศึกษาจากสื่อต่างๆ ที่บรรจุในชุดกิจกรรมตามบัตรค าสั่ง โดย
เนื้อหาสาระที่ใช้มีการจ าแนก และล าดับหัวข้อ เพื่อความสะดวกในการถ่ายทอด 

6. แบบประเมินผล การประเมินที่ใช้ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยการประเมินผล
ก่อนเรียนและการประเมินผลหลังเรียน โดยการประเมินผลก่อนเรียนเป็นการตรวจสอบความรู้เดิม
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ของนักเรียนว่ามีความรู้พื้นฐาน หรือความพร้อมส าหรับการเรียนมากเพียงใด และเป็นการ  
วัดความรู้ ความสามรถของนักเรียนเกี่ยวกับสาระความรู้ในชุดการเรียนว่ามีความรู้อยู่ในเกณฑ์  
ที่ก าหนดหรือไม่ ส่วนการประเมินผลหลังเรียนอาจจะประเมินผลได้จากการท าแบบทดสอบหรือ
แบบประเมินผลก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเรียน นอกจากนั้นอาจมีการประเมินพฤติกรรม
ต่อเนื่องจากการท ากิจกรรม หรือการปฏิบัติอีกด้วย 

1.4 ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายๆ ท่านได้ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนของการสร้าง

ชุดกิจกรรม เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
สุวรรณี  ยหะกร (สุวรรณี ยหะกร, 2555) ได้ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ได้เสนอขั้นตอนในการสร้าง จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์เนื้อหา และการก าหนดหน่วย เป็นการศึกษาค าอธิบาย

รายวิชาเพื่อดูโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาวัตถุประสงค์โดยน ามาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์กับเนื้อหา  แล้วจ าแนกเนื้อหาที่น ามาผลิตให้เป็นหน่วย แล้วแยกเป็นเนื้อหาย่อย โดย
ค านึงถึงจ านวนหน่วย และขนาดของหน่วย 

2. การก าหนดหัวข้อเรียง โดยต้องค านึงถึงการแบ่งหัวเรื่อง และจ านวน 
หัวเรื่อง ซึ่งอาจแบ่งได้หลายแบบ คือ แบบง่ายเป็นหัวข้อเรียงที่แบ่งตามโครงสร้างที่ปรากฏ  
แบบตายตัวเป็นหัวข้อเรียงที่นักวิชาการก าหนดไว้แล้ว แบบยึดระดับสติปัญญาโดยมุ่งเน้น ให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมครบทุกระดับ แบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นผลที่คาดหวังว่านักเรียนจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ 

4. การก าหนดกิจกรรมกลุ่ม เป็นการกระท าที่นักเรียนแสดงออก กิจกรรมที่ใช้
มีหลายประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมที่เป็นวิธีการ 

5. การก าหนดสื่อการเรียนการสอน มีทั้งแบบวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ โดย
จะต้องสอดคล้องกับหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ และกิจกรรม เนื้อหาสาระต้องเหมาะสมในแง่ความ  
ยากง่าย ความถูกต้อง สื่อการสอนต้องมีความชัดเจนในการน าเสนอ ทั้งเทคนิค วิธีการ และภาษา 
โดยต้องสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งต้องพิจารณาความยากง่ายของการใช้สื่อ
ด้วย 
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6. การก าหนดการประเมิน มีการประเมิน 2 ระดับ คือ การประเมินพฤติกรรม
ต่อเนื่อง เป็นการประเมินพฤติกรรมย่อยหลายพฤติกรรม ส่วนการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย 
เป็นการประเมินผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการทดสอบหลังเรียน 

7. การจัดท าแผนการสอน เป็นการก าหนดขั้นตอนการสอนด้วยการใช้ 
ชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหา และประสบการณ์
ตามที่วัตถุประสงค์ก าหนดไว้ 

ศิริพงศ์ พยอยมแย้ม (ศิริพงศ์ พยอมแย้ม, 2533) ได้เสนอแนวทางในการสร้าง 
ชุดกิจกรรม จ านวน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ก าหนดหมวดหมู่ เนื้ อหา และประสบการณ์  ในขั้นตอนนี้  ไ ด้แก่  
การออกแบบชุดกิจกรรมโดยเลือกเนื้อหาในแต่ละวิชา หรือบูรณาการให้เป็นแบบสหวิทยาการ 
ตามความเหมาะสม และควรเป็นเนื้อหาที่มีความต้องการสื่อในลักษณะรูปธรรมหลายๆ ชนิด 

2. ก าหนดหน่วยการสอน หลังจากที่ไ ด้เลือกเนื้อหาวิชาส าหรับผลิต 
ชุดการสอนแล้ว จะต้องน าเนื้อหาวิชามาแบ่งเป็นหน่วยย่อย โดยประมาณว่าแต่ละหน่วยย่อย  
ใช้เวลาในการสอนได้ในเวลา 1 สัปดาห์  

3. ก าหนดหัวเรื่อง เป็นการน าหน่วยการสอนย่อยซึ่งจะผลิตเป็นชุดกิจกรกรม
มาวิเคราะห์หัวข้อย่อยว่าควรประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง 

4. การก าหนดมโนทัศน์และหลักการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ออกแบบชุดการกิจกรรม
จะสรุปเนื้อหา และหัวข้อเรื่องให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน การก าหนดมโนทัศน์และหลักการ 
จะต้ังจากหัวข้อเรื่องแต่ละหัวข้อที่ก าหนดไว้ 

5. การก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน วัตถุประสงค์ส าหรับชุดกิจกรรม
จะต้องก าหนดจากมโนทัศน์ซึ่งมีทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปได้แก่ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุพฤติกรรมตามที่
จุดประสงค์ได้วางไว้ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางในการเลือกและ  
การผลิตสื่อการเรียนการสอนต่อไป 

7. การก าหนดแบบประเมินผล เป็นการออกแบบเครื่องมือส าหรับ วัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วางไว้ โดยใช้การทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์เพื่อประเมินว่านักเรียนสามารถบรรลุพฤติกรรมตามจุดประสงค์หรือไม่ 
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8. การเลือกและการผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการที่ครูใช้  
ถือว่าเป็นสื่อการสอนทั้งหมด เมื่อผู้ออกแบบชุดกิจกรรมได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ
แล้ วจะจั ดสื่ อ ในแ ต่ละหัวข้ อ เ รื่ อ งแยกบรรจุ ไ ว้ ในกล่ อง  หรื อซองที่ เ ตรี ยมไว้ ส าหรับ  
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

9. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า 
ชุดกิจกรรมที่ออกแบบผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้กับนักเรียนอย่างแท้จริง
หรือไม่ ผู้ผลิตสื่อจ าเป็นจะต้องหาประสิทธิภาพ  

10. การใช้ชุดการสอน ชุดการสอนที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วจะน ามาใช้
ประกอบการสอน โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ 

10.1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน 
10.2 การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นการจูงใจให้นักเรียนสนใจต่อกิจกรรม

การเรียนและสื่อการเรียนการสอน 
10.3 ขั้นการสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ก าหนด

ไว้ในชุดกิจกรรม 
10.4 ขั้นสรุป เป็นการสรุปสาระส าคัญหรือมโนทัศน์ของบทเรียน 
10.5 การท าแบบทดสอบหลังเรียน และการประเมินพฤติกรรมของ

นักเรียนว่าเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
อรอนงค์  ฟ้าคนอง (อรอนงค์ ฟ้าคนอง, 2549) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนา

และหาคุณภาพชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบสาระการเรียนรู้  และมาตรฐาน

การเรียนรู ้
2. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของชุดกิจกรรม 
3. สร้างชุดกิจกรรม ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) ชื่อกิจกรรม 2) ค าชี้แจง 

3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) เวลาที่ใช้ 5) ใบความรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ 7) กิจกรรม 8) แบบฝึกหัด
ท้ายกิจกรรม 

4. น าชุดกิจกรรมที่สร้างเสนอต่อประธาน และกรรมการที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และน าให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีสอดคล้อง  (IOC) 
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ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา ของแต่ละชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
.05 ข้ึน 

5. น าชุดกิจกรรมที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีระดับความสามารถ เก่ง  
ปานกลาง อ่อน เพื่อน าข้อบกพร่องต่างๆ สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขน ามาปรับปรุงแก้ไขและน า  
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 9 คน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มละๆ 3 คน โดยมีกลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน และกลุ่มอ่อน 

6. น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองสอนกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 

จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของนักวิชาการท่านต่างๆ พบว่า  
มีความคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม จ านวน  
10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการจ าแนกเนื้อหาที่น ามาใช้ในการผลิตให้เป็น
หน่วย แล้วแยกออกเป็นเนื้อหาย่อย 

2. การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ คือ การศึกษาค าอธิบายรายวิชาเพื่อศึกษา
โครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาจุดประสงค์โดยเปรียบเทียบจุดประสงค์กับเนื้อหา  
เป็นการก าหนดหมวดหมู่เนื้อหา และประสบการณ์ แบ่งออกเป็นหน่วยการสอน พิจารณาจาก
ค าอธิบายรายวิชา โดยต้องค านงึถึงจ านวนหน่วย และขนาดของบหน่วยการเรียนรู้ 

3. การก าหนดหัวเรื่อง ในการก าหนดนั้นต้องค านึงถึงการแบ่งหัวเรื่อง และ
จ านวนหัวเรื่อง ซึ่งอาจแบ่งได้หลายรูปแบบ คือ แบบง่าย เป็นการแบ่งหัวข้อตามโครงสร้าง  
ที่ปรากฏ มีลักษณะตายตัว เป็นหัวเรื่องที่นักวิชาการก าหนดไว้แล้ว และแบบยึดระดับสติปัญญา 
โดยมุ่งให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมครบทุกระดับ มีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ มีการเชื่อมโยงกับ  
วิชาต่างๆ 

4. ก าหนดความคิดรวบยอด โดยความคิดรวบยอดต้องสอดคล้อง 
กับหน่วย และหัวเรื่อง สรุปเป็นแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาให้
สอดคล้อง 

5. การก าหนดวัตถุประสงค์  เป็นการก าหนดผลที่คาดว่านักเรียนจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับหัวเรื่อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป และ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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6. การก าหนดกิจกรรมและเลือกสื่อ การก าหนดกิจกรรม คือ การกระท าที่
นักเรียนแสดงออก ซึ่งกิจกรรมที่ใช้มีหลายประเภท เช่น กิจกรรมที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่
เป็นวิธีการ เป็นต้น โดยต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็น
แนวทางในการเลือกการผลิตสื่อการสอน ส่วนสื่อที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรมมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่
เป็นวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหัวเรื่อง จุดประสงค์ และกิจกรรม เนื้อหา
สาระต้องเหมาะสมทั้งในเรื่องความยากง่าย และความถูกต้อง สื่อการสอนที่ใช้จะต้องมี  
ความชัดเจนในการน าเสนอ ทั้งเทคนิค วิธีการ และภาษา โดยต้องท าให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม รวมทั้งต้องพิจารณาความยากง่ายของการใช้สื่อด้วย 

7. การก าหนดแบบประเมินผล ในการประเมินผลนั้นต้องออกแบบ 
การประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ทราบว่า
หลังผ่านกิจกรรม นักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ประกอบด้วยการประเมิน 2 ระดับ คือ  
การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง คือ การประเมินพฤติกรรมย่อยหลายพฤติกรรม ส่วนการประเมิน
พฤติกรรมขั้นสุดท้าย เป็นการประเมินผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการทดสอบหลังเรียน  

8. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกันว่าชุดกิจกรรม  
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ การก าหนดเกณฑ์จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกระบวนการและผลลัพธ์ โดย
ก าหนดตัวเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย มีค่าเป็น E1/E2 ดังนี้ 

E1 คือ ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยระหว่างด าเนินกิจกรรม 
E2 คือ ค่าร้อยละคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 

9. การจัดท าแผนการสอน เป็นการก าหนดขั้นตอนในการสอนด้วย 
ชุดกิจกรรม เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

10. การใช้ชุดกิจกรรม หลังจากชุดกิจกรรมได้รับการปรับปรุงและ  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถน าไปสอนนักเรียนได้ 

โดยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เครื่องกล 3 ประเภท คือ คาน ล้อและเพลา และรอก แบ่งกิจกรรม
การเรียนรู้ออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 มือจับอเนกประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมที่ 3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 
กิจกรรมที ่4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 
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กิจกรรมที่ 5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 
มีส่วนประกอบดังนี้ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
2. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
3. ค าถามและค าตอบก่อนท ากิจกรรม 
4. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
6. ผลการสร้างเครื่องมือ 
7. ค าถามและค าตอบหลังท ากิจกรรม 
8. การขยายองค์ความรู ้

1.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
ฟาริดา แสงเอ่ียม ไพโรจน์ เบาใจ และสนอง ทองปาน (ฟาริดา แสงเอ่ียม, ไพโรจน์ 

เบาใจ, & สนอง ทองปาน, 2553) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ FARIDA เรื่อง  
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 1) คะแนนความรู้ความเข้าใจหลังการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 37.535) แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ FARIDA ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนได้มากกว่าการสอนแบบปกติ  
2) คะแนนเจตคติในการจัดการขยะมูลฝอยหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 (t = 32.356) แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ FARIDA ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
เจตคติในการจัดการขยะมูลฝอยได้มากกว่า 3) คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ FARIDA ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนได้มากกว่าการสอน 
แบบปกติ 4) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ FARIDA จะมีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทุกด้านต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 10.528) และ 5) นักเรียน 
ที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ FARIDA เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 9.056) 

ภาณุวัฒน์  เปรมปรี (ภาณุวัฒน์ เปรมปรี, 2556) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  
จังหวัดสระบุรี จ านวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.98/80.53 เป็นไปตามเกณฑ์ 
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80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ .05 3) เจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของนักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการ  
ท าแบบทดสอบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  
ระบบนิเวศน้ าจืด โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

ศิรินภา  อิฐสุวรรณศิลป์ (ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์, 2548) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องระบบของร่างกายส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 27 คน ของโรงเรียน 
วัดบางสะแก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ผลการศึกษา
พบว่า 1) การประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญ  
5 ท่าน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์  
ที่ก าหนด 2) การศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบร่างกายพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลการเรียนรู้  
ด้านความรู้สูงกว่าระดับดี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3) การศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบของ
ร่างกายพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และ4) การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ระบบของร่างกายอยู่ในระดับดีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ศิริรัตน์  ราชยอด (ศิริรัตน์ ราชยอด, 2558) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
1) นักเรียนที่ ไ ด้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง  
ระบบร่างกายมนุษย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
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เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.69) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

สนอง ทองปาน (Sanong Thongpan, 2017) ได้พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการจัดการน้ าเสียส าหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองแสนแสบ 
โรงเรียนเกษมวิทยา เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้ดังนี้ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าระดับปานกลาง  และผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าระดับปานกลาง และ3) เจตคติ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  

สนอง ทองปาน (Sanong Thongpan, 2016) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและ 
หาคุณภาพชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบสาระการเรียนรู้ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของชุดกิจกรรม 3). สร้างชุดกิจกรรม ซึ่งมี
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ ชื่อกิจกรรม ค าชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ ใบความรู้ สื่อการ
เรียนรู้ กิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม และ 4). น าชุดกิจกรรมที่สร้างเสนอต่อประธาน และ
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข และน าให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา ของแต่ละชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้น 

สมศักด์ิ พาหะมาก สนอง ทองปาน และสมปองใจดีเฉย (สมศักด์ิ พาหะมาก, สนอง 
ทองปาน, & สมปอง ใจดีเฉย, 2550) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.30/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดและ 
มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการสอนได้ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีพฤติกรรม
การท างานกลุ่มอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน โดยใช้ 
ชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน 



  25 

สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) ได้พัฒนารูปแบบการใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 
คนผลการศึกษาพบว่า 1)  รูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ สื่อการสอน ผู้สอน ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ขั้นก าหนด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ขั้นสร้างความรู้ที่แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และขั้นสรุปความรู้  2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย  
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เอกภพ  สร้อยฟ้า (เอกภพ สร้อยฟ้า, 2558) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
จุลินทรีย์เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.30/83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรน้ า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย และ3) นักเรียนมีความตระหนักต่อ
ปัญหาน้ าเสียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ดิวย่า และคนอ่ืนๆ (Divya, Matthew, Salam, & Asha, 2016) ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของชุดการเรียนรู้มัลติมิเดียที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติของนักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 
เนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากส าหรับนักเรียนท าให้เกิดทัศนคติเชิงลบที่มีผลต่อการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ ผลการวิจัยพบว่าหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้มัลติมิเดียนักเรียนมีแรงจูงใจและทัศนคติต่อการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ดีขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เจตคติ ความพึงพอใจ ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย 
2.1  ความหมายของเครื่องกลอย่างง่าย  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่ายพบว่าได้มีนักวิชาการ  
หลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความไว้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่า เครื่องกล (Machines) คือ 
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือการท างาน หรืออ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น  
ช่วยถ่ายทอดพลังงานจากท่ีแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ช่วยเปลี่ยนทิศทางของการออกแรง เป็นต้น 
โดยออกแรงพยายามเพียงเล็กน้อย แล้วสามารถเอาชนะแรงต้านทาน หรือยกน้ าหนักซึ่งมีค่ามากๆ 
ได้ โดยเครื่องกลจะช่วยในการผ่อนแรงที่กระท าเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยผ่อนงาน คือ ไม่ได้ช่วยให้
ท างานน้อยลง หลักการของเครื่องกลอย่างง่าย อธิบายโดยใช้เรื่องการท างานของเครื่องกลนั้นๆ 
เนื่องจากงานและพลังงานเป็นปริมาณที่คงตัว จากกฎการอนุรักษ์พลังงานเครื่องกลจะไม่ช่วยให้
เราท างานได้มากกว่างานที่เราท าให้กับเครื่องกลนั้นๆ แต่อาจมีการสูญเสียพลังงานไปบางส่วน 
เนื่องจากแรงเสียดทานของเครื่องกลนั้นๆ (นิรันดร์ สุวรัตน,์ 2554; ประชา ศิวเวทกุล, ม.ป.ป.) 

2.2  ประเภทของเครื่องกลอย่างง่าย 
จากการศึกษาเอกสารของนิรันดร์ สุวรัตน์ (นิรันดร์ สุวรัตน์, 2554) ประชา ศิวเวทกุล 

(ประชา ศิวเวทกุล, ม.ป.ป.) ได้จ าแนกประเภทของเครื่องกลพื้นฐานที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย 
ประกอบด้วยเครื่องกลจ านวน 6 ประเภท คือ 

1. คาน (Lever) คือ วัตถุแท่งยาว เป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่มีใช้งานทั่วไป ม ี
จุดที่เป็นจุดหมุนเมื่อปลายทั้งสองเคลื่อนที่ จุดหมุนนี้เรียกว่า จุดฟัลครัม (Fulcrum) ประกอบด้วย
ส่วนประกอบในการท างาน ดังนี้ 

1) จุดหมุน หรือ จุดฟัลครัม คานจะมีการหมุน หรือเคลื่อนที่รอบจุดนี้ 
2) แรงพยายาม คือ แรงที่กระท ากับคาน แล้วท าให้คานเคลื่อนที่รอบจุดหมุน 
3) แขนของแรงพยายาม คือ ระยะทางจากแรงพยายามถึงจุดหมุน 
4) แรงต้านทาน คือ แรงที่วัตถุกระท ากับคาน ท าให้คานเคลื่อนที่รอบจุดหมุน 
5) แขนของแรงต้านทาน คือ ระยะทางจากแรงต้านทานถึงจุดหมุน 

คานจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1.1 คานอันดับหนึ่ง จะมีจุดฟัลครัมอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านทาน 

ให้สังเกตว่าทั้งแรงพยายาม และแรงต้านทาน กระท ากับคานในทิศทางเดียวกัน เครื่องใช้ที่จัดได้ว่า
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เป็นคานอันดับหนึ่ง ได้แก่ ครกกระเด่ือง กระดานหก ยอยกปลา กรรไกรตัดผ้า คีมตัดลวด ชะแลง 
ค้อนงัดตะป ูกรรเชียงเรือ ตาชั่ง คันโยกสูบน้ า เป็นต้น 

1.2 คานอันดับสอง จะมีแรงต้านอยู่ระหว่างแรงพยายาม และจุดฟัลครัมให้
สังเกตว่าแรงต้าน และแรงพยายาม กระท ากับคานในทิศทางตรงกันข้าม เครื่องมือที่จัดได้ว่าเป็น
คานอันดับสอง ได้แก่ การเปิดปิดประตูหน้าต่าง รถเข็นดิน กรรไกรผ่าหมาก เครื่องตัดกระดาษ  
ที่ทับกล้วยปิ้ง เป็นต้น 

1.3 คานอันดับสาม จะมีแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านทาน และจุด 
ฟัลครัมให้สังเกตว่าแรงพยายาม และแรงต้านทาน กระท ากับคานในทิศทางตรงกันข้าม เครื่องใช้ 
ที่จัดได้ว่าเป็นคานอันดับสาม ได้แก่ ตะเกียบ ไม้กวาด ปากกา คีมคีบน้ าแข็ง  คีมคีบถ่าน  
ไม้ตีฮอกกี ้การงอของข้อศอก การท างานของรถเครนยกของ เป็นต้น 

โมเมนต์ (Moment) คือ ปริมาณที่ใช้วัดผลที่เกิดจากการหมุนของแรงรอบ 
จุดใดจุดหนึ่ง และค่าโมเมนต์ของแรง คือ ผลคูณของแรงนั้นกับระยะทางต้ังฉากกับแนวแรงไปถึง 
จุดหมุนของวัตถุหรือคาน โดยโมเมนต์จะมีค่าเป็น 0 ก็ต่อเมื่อแรงที่กระท ามีค่าเป็น 0 และแนวแรง
ผ่านจุดหมุน โมเมนต์ของวัตถุมี 2 ชนิดคือ 

โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา คือ ค่าโมเมนต์ที่เกิดจากแรงซึ่งกระท าต่อคาน 
ให้หมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา 

โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา คือ ค่าโมเมนต์ที่เกิดจากแรงซึ่งกระท าต่อคาน 
ให้หมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกา 

เมื่อคานอยู่ในภาวะสมดุล หรืออยู่นิ่งในแนวระดับ แสดงว่า ผลรวมของโมเมนต์
ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา หรือผลรวมของแรงดึงคานขึ้นเท่ากับ
ผลรวมของแรงดึงคานลง  

2. ล้อและเพลา (Wheel and axle) เป็นเครื่องกลประเภทหนึ่งโดยทั่วไป
ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอกขนาดต่างกันสองอันติดกัน และหมุนรอบแกน หรือจุดศูนย์กลาง 
ของวงกลมร่วมกัน โดยทรงกระบอกอันใหญ่ เรียกว่า ล้อ และทรงกระบอกอันเล็ก เรียกว่า เพลา 
การที่หมุนรอบแกน หรือมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ท าให้เวลาล้อหมุน 1 รอบ เพลาก็จะหมุนไป 1 รอบ
ด้วย ตัวอย่างของเครื่องกลประเภทล้อและเพลา ได้แก่ ล้อรถ พวงมาลัยรถยนต์ กว้าน สมอเรือ 
เครื่องสีข้าวด้วยมือ เป็นต้น การท างานของล้อและเพลา เข้าหลักของโมเมนต์ หรือหลักของงาน 
ดังนี้ 
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1. พิจารณาตามหลักของโมเมนต์ จากหลักการของโมเมนต์ โดยก าหนดให้ 
o เป็นจุดหมุน R คือรัศมีของล้อ r คือรัศมีของเพลา E เป็นแรงพยายาม W เป็นแรงต้านทาน เมื่อ
อยู่ในภาวะสมดุล จะได้ 

โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 
2. พิจารณาโดยใช้หลักของงาน หลักการส าคัญในการพิจารณาการท างาน

ของเครื่องกล ไม่ว่าเครื่องกลที่ใช้จะเป็นเครื่องกลประเภทใด ถ้าไม่มีความเสียดทาน และ 
ไม่ค านึงถึงน้ าหนักของตัวเครื่องกลนั้น จะได้ว่า 

งานที่ให้กับเครื่องกล (work input) = งานที่ได้รับจากเครื่องกล (work output) 
นั่นคือ เมื่อออกแรง (E) หมุนล้อไป 1 รอบ เพลาก็จะหมุนดึงน้ าหนักขึ้นไปได้  

1 รอบเช่นกัน งานที่ให้กับเครื่องกล หรืองานที่ใช้หมุนล้อ 1 รอบเท่ากับ E x 2R และงานที่ได้รับ

จากเครื่องกล หรืองานที่ได้จากเพลาหมุน 1 รอบเท่ากับ E x 2R จากสมการจะเห็นได้ว่าล้อและ
เพลานอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานแล้วยังช่วยผ่อนแรงได้ การผ่อนแรงจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับรัศมีของล้อและเพลา ถ้าต้องการผ่อนแรงมาก ล้อต้องใหญ่ (มีรัศมีมาก) และ
เพลาต้องเล็ก (มีรัศมีน้อย)  

3. รอก (Pulley) เป็นเครื่องกลอีกประเภทหนึ่ง ช่วยในการท างาน และเปลี่ยน
ทิศทางของการออกแรง ลักษณะของรอกเป็นล้อหมุนได้คล่องรอบแกน ที่ขอบของล้อมีร่องส าหรับ
คล้องเชือกเพื่อใช้ยกของขึ้นที่สูง หรือหยอ่นลงไปในท่ีต่ า แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 

3.1 รอกเดีย่ว คือ รอกตัวเดียว มีวิธีใช้งานอยู่ 2 อย่าง คือ 
1) รอกเด่ียวตายตัว หรือรอกเด่ียวที่แขวนอยู่กับที่ ปลายเชือกด้านหนึ่ง

ผูกกับของที่จะยกขึ้น หรือต้องการให้เคลื่อนที่ ซึ่งมีแรงต้านทาน (W) อยู่ อีกปลายหนึ่งใช้เป็น 
ที่ดึง หรือออกแรงพยายาม (E) รอกชนิดนี้ไม่ช่วยในการผ่อนแรง แต่ให้ความสะดวกในการท างาน 
และเปลี่ยนทิศทางของแรง คือ แทนที่จะต้องขึ้นไปยืนในที่สูงแล้วดึงวัตถุนั้น หรือน้ าหนักขึ้นไป เมื่อ
ใช้รอกเด่ียวตายตัวช่วย ก็สามารถยืนอยู่ที่พื้นแล้วดึงปลายเชือกลง วัตถุก็สามารถถูกยก หรือ
เคลื่อนที่ขึ้นไปได้ เช่น การชักธงขึ้นยอดเสา การล าเลียงวัสดุก่อสร้างขึ้นไปบนที่สูง และไม่ว่าเชือก
ที่ออกแรง E จะเป็นไปอย่างไร ก็จะต้องออกแรงดึง E เท่ากับน้ าหนัก W เสมอ 

2) รอกเด่ียวเคลื่อนที่  ปลายเชือกด้านหนึ่งของรอกจะผูกอยู่กับที่  
แล้วร้อยเชือกเข้ากับรอกผูกวัตถุที่จะยกเข้ากับตัวรอกโดยตรง เมื่อดึงปลายเชือกขึ้นก็จะสามารถ
ยกวัตถุขึ้นไปได้ จะเห็นได้ว่าเชือกมีแรงดึงขึ้น 2 เส้น ขณะที่น้ าหนักมีทิศลง ดังนั้นเมื่อแรงสมดุล 
และไม่คิดน้ าหนักของรอก จะได้ว่า 
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แรงดึงขึ้น = แรงดึงลง 
นั่นคือ รอกเด่ียวเคลื่อนที่จะช่วยผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่ง คือ แทนที่จะยกวัตถุ 

ด้วยแรง W ก็ออกแรง E เพียง  
 

 
  ก็สามารถยกขึ้นได ้

3.2 รอกพวง คือ การใช้รอกเด่ียวหลายอันมาช่วยกัน และมีการจัดตัวรอกไว้
ในลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถผ่อนแรงได้มากขึ้น รอกพวกสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ระบบ 
คือ 

1)  รอกพวงระบบที่ 1 จะเห็นได้ว่ารอบตัวที่ 1, 2 และ 3 เป็นรอกเด่ียว
เคลื่อนที ่ซึ่งแต่ละตัวจะช่วยผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งตามล าดับ ส่วนรอกตัวที่ 4 เป็นรอกเด่ียวตายตัวซึ่ง
ไม่ช่วยผ่อนแรง แต่ช่วยเปลี่ยนทิศทางของแรง ท าใหส้ะดวกที่จะดึงเชือกขึ้นจากพื้นได้ 

2) รอกพวงระบบที่ 2 จะเห็นได้ว่า รอกพวงระบบที่ 2 มีรอก 2 ชุดๆ ละ  
2 ตัว ชุดบนติดอยู่กับที่ ส่วนชุดล่างคล้องกับวัตถุและเคลื่อนที่ได้ (จ านวนรอก 2 ชุด อาจจะมี
จ านวนรอกอยู่เท่ากัน หรือต่างกันอยู่ 1 ตัวก็ได)้ เมื่อออกแรงดึงเชือก (เป็นเส้นเชือกเดียวกันตลอด) 
แรงดึงเชือกทุกส่วนจึงมีความตึงเชือก หรือออกแรงเท่าๆ กัน ท าให้รอกชุดล่าง และน้ าหนัก 
ถูกยกขึ้น หรืออาจคิดได้ว่า รอกชุดล่างซึ่งเป็นรอกเด่ียวเคลื่อนที่ได้แต่ละตัวจะแบ่งรับน้ าหนักลง 
ตัวละครึ่งหนึ่ง ส าหรับรอกชุดบนซึ่งเป็นรอกเด่ียวตายตัวไม่ได้ช่วยผ่อนแรง แต่ช่วยเปลี่ยนทิศทาง
ของแรงท าให้สะดวกที่จะดึงเชือกจากพื้นดินได้  

3) รอกพวงระบบที่ 3 ประกอบด้วยรอกเด่ียวตายตัว 4 ตัว และมีจ านวน
เส้นเชือกเท่ากับตัวรอก เมื่อออกแรงดึง E เชือกแต่ละเส้นก็จะช่วยกันยกน้ าหนัก W ขึ้นไป 

4. พื้นเอียง (Inclined plane) ในการยกของหนักๆ ขึ้นในแนวด่ิง เราจะต้อง 
ออกแรงสู้กับน้ าหนักนั้นเต็มที่ ซึ่งบางครั้งก็เกินความสามารถของคนเรา และไม่สามารถยกขึ้นไป
ได้ ดังนั้นเพื่ออ านวยความสะดวก และช่วยในการผ่อนแรง จึงได้มีผู้คิดค้นเครื่องกลประเภท 
พื้นเอียงขึ้น การท างานของพื้นเอียงจะใช้หลักของงานเช่นกัน พื้นเอียงยิ่งลาดมาก ระยะทางที่ 
แรงพยายามเคลื่อนที่ก็จะยิ่งยาวกว่าระยะที่แรงต้านทานเคลื่อนที่  ก็จะยิ่งท าให้พื้นเอียงนั้น
สามารถผ่อนแรงได้มากขึ้น  

5. สกรู (Screw) เป็นเครื่องกลอีกประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก
ตัน มีเกลียวรอบตัว ลักษณะการท างานคล้ายกับพื้นเอียง เกลียวสกรูเปรียบเสมือนพื้นเอียงที่ยาว
มาก แต่ถูกดัดแปลงให้วนรอบแกนอยู่ในเนื้อที่จ ากัด แม่แรงยกรถก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องกล
ประเภทสกรู เวลาใช้งานจะมีคานหมุน ซึ่งมีรัศมี r เมื่อหมุนคานไป 1 รอบ เกลียวของสกรูจะขยับ
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ขึ้นมา 1 ช่วง ถ้าความกว้างของเกลียว 1 ช่องเท่ากับ P (pitch) แรงหมุนคานเท่ากับ E และยกของ
หนักได้เท่ากับ W 

6. ลิ่ม (Wedge) เป็นเครื่องกลอีกประเภทหนึ่ง ใช้ช่วยในการท างานเพื่อแยกวัตถุ 
เช่น ไม้ ให้แยกออกจากกัน ใช้หนุนวัตถุ หรือใช้ตรึงวัตถุให้อยู่กับที่  ลักษณะของลิ่มเป็นรูป
สามเหลี่ยมคล้ายกับพื้นเอียง ท าจากไม้หรือโลหะ มีด้านหนึ่งเป็นคมสัน เพื่อใช้ตอกให้ลิ่มเคลื่อนที่
เข้าไปในเนื้อวัตถุ โดยถ้าให้ความยาวลิ่มมากๆ เมื่อเทียบกับความกว้างของสันลิ่ม จะท าให้แยก
เนื้อวัตถุให้ออกจากกันได้ง่ายโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้หลักการของลิ่ม 
เช่น มีด ขวาน สิ่ว ตะปู เป็นต้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกหัวข้อ เครื่องกลอย่างง่าย เนื่องจากเป็นหัวข้อที่นักเรียน
ส่วนมากไม่ถนัด เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนผู้หญิงไม่มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องกล อีกทั้งยัง
มีสูตรการค านวณที่ค่อนข้างซับซ้อน อาจท าให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียน และเรียนอย่างไม่มี
ความสุข เมื่อศึกษารายละเอียดของเครื่องกลอย่างง่ายพบว่า กลไกการท างานของเครื่องกลอย่าง
ง่ายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่มีการบูรณาการของสะเต็ม 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย 
สุดาวรรณ ระวิสะญา (สุดาวรรณ ระวิสะญา, 2544) ได้ศึกษาทักษะการแก้ปัญหา

ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเน้นเครื่องกลอย่างง่าย พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเน้น
เครื่องกลอย่างง่ายก่อนและหลังการทดลองมีทักษะการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเน้นเครื่องกลอย่างง่ายกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
กิจกรรมแบบปกติ มีทักษะการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิฑูรย์ แสงหิรัญ (วิฑูรย์ แสงหิรัญ, 2519) ได้สร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม พบว่า 1) ชุดการสอนหน่วยที่  1 – 4 มี
ประสิทธิภาพ 92.00/90.50, 94.00/92.75, 91.00/89.30 และ 93.00/92.80 ตามล าดับ และ 2) ผล
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนจากชุด
กิจกรรมการสอนเพราะชุดการสอนช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้น สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด สามารถ
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้มาก และมีความเห็นว่าชุดการสอนช่วยลดภาระใน
การท่องจ า สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลาเรียนและต้องการให้สอนวิธีนี้กับวิชาอ่ืนบ้าง 
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จากงานวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน เรื่อง เครื่องกล ที่สร้างขึ้นมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาในด้านทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนมากขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ 

 
 

3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม 
3.1 ความหมายของสะเต็ม 

มีนักวิชาการ และนักการศึกษาได้ศึกษา และพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตามแนว  
สะเต็ม ท าให้สรุปค าจ ากัดความของสะเต็มได้ว่า สะเต็ม หมายถึง แนวทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความรู้ และบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต้องมี
การบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการ หรือคาดหวังให้เกิดกับผู้เรียน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  
การเข้าใจสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจริง และการประกอบอาชีพใน
อนาคต (มูมอว์ แซลลี, 2558; วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559; สุพรรณี  ชาญประเสริฐ, 2558; 
สุวินัย  มงคลธารณ์, 2557) 

วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา (วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559) กล่าวว่า สะเต็ม
จะต้องประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จาก 4 ศาสตร์ ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ และกฎความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัว 
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช สิ่งของ เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ใช้การสืบค้น ทดลอง พิสูจน์ และเรียนรู้ เพื่อหาความจริงที่เกิดขึ้นในโลก 

2. เทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
มาใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ความรู้ ความคิด และเทคนิคต่างๆ หรืออาจเป็นการพัฒนา และ
น าสิ่งต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ในการท างาน และในชีวิตประจ าวัน เช่น  
การหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แทนการเขียน ท าให้บันทึกข้อความ  
ได้รวดเร็ว และเป็นระเบียบขึ้น สามารถเก็บข้อมูลได้ 

3. วิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง การออกแบบแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ 
ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอ านวยความ
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สะดวกให้กับมนุษย์  ซึ่ งวิศวกรรมศาสตร์มักควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ เป็นผลพวงจาก
วิศวกรรมศาสตร์ 

4. คณิตศาสตร์ หมายถึง หลักการในการใช้สูตร และวิธีต่างๆ ในการค านวณเพื่อ
แก้ปัญหา หาผลลัพธ์ และหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวน ตัวเลข พื้นผิว เรขาคณิต โครงสร้าง 

พรทิพย์  ศิริภัทราชัย (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) กล่าวไว้ว่าสะเต็มเป็นการ 
บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ กัน คือ 

1. วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ โดยนักการศึกษา 
มักชี้แนะให้อาจารย์ ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry based 
Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities)  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์ใน STEM 
Education จะท าให้นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทาย และเกิดความมั่นใจใน 
การเรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  และ 
ประสบความส าเร็จในการเรียน 

2. เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนา 
สิ่งต่างๆ หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการ
ท างานทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการสืบเสาะ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่
เข้าใจ 

3. วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าแม้แต่เด็ก
อนุบาลก็สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน 

4. คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่ไม่ได้หมายถึงการนับจ านวนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบอ่ืนที่ส าคัญ ประการแรก คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) 
ได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก จัดกลุ่ม การจัดแบบรูป และการบอกรูปร่าง และคุณสมบัติ 
ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิด หรือความเข้าใจความคิด 
รวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า 
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น้อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมา คือ การส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
(Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

สุวินัย มงคลธารณ์ (สุวินัย  มงคลธารณ์, 2557) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการคิดอย่างมีเหตุมีผล โดย 
ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การส ารวจ การสังเกต การต้ังค าถาม การวางแผน  
การวิเคราะห์ แปลผล สรุป และอภิปรายผลการทดลอง 

2. เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือสร้าง
นวัตกรรม 

3. วิศวกรรทศาสตร์ เป็นการออกแบบวิธีการคิดแก้ปัญหา โดยใช้การคิด 
อย่างเป็นขั้นตอนที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

4. คณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหา การค านวณตัวเลข หลักสถิติ 
รีฟ (Reeve, 2015) ได้กล่าวถึงขอบข่ายในการเรียนรู้สะเต็ม ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ คือ การทดลองและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ พลังงาน
และสาร แรงและความดัน ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ 

2. เทคโนโลยี คือ การพัฒนาโดยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มนุษย์เป็น
ผู้สร้าง ท าให้เกิดผลทั้งผลดีและผลเสีย ท าให้มนุษย์มีศักยภาพที่ดี มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ และ
คอมพิวเตอร์ในการท างาน 

3. วิศวกรรมศาสตร์ คือ การออกแบบทางวิศวกรรม การสร้างเทคโนโลยี  
ท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างระบบการคิดที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและการออกแบบ 

4.  คณิตศาสตร์  คือ เรื่ องของจ านวน ตัวเลข การด า เนินงาน รูปแบบ 
ของความสัมพันธ์ของเรขาคณิต การวัด และรูปทรง 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า องค์ประกอบของสะเต็มประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้  กฎความเป็นจริงที่ เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ 
ในธรรมชาติทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้การสืบค้น 
ทดลอง พิสูจน์ และเรียนรู้ เพื่อหาความจริงที่เกิดขึ้นในโลก 
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2. เทคโนโลยี เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ 
หรือกระบวนการต่างๆ อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรา 
โดยผ่านกระบวนการท างานทางเทคโนโลยี 

3. วิศวกรรม เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ  
การออกแบบแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ 

4. คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ไม่ได้หมายถึงการนับจ านวน แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
อ่ืน คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก จัดกลุ่ม การจัดแบบรูป 
และการบอกรูปร่าง และคุณสมบัติ และหลักการในการใช้สูตร วิธีต่างๆ ในการค านวณ 
เพื่อแก้ปัญหา หาผลลัพธ์ และหาข้อเท็จจริง  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีของสะเต็ม 
วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา (วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559) ได้เสนอแนวคิด 

และทฤษฎีของสะเต็ม โดยใช้พหุปัญญาการคิดต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแก้ปัญหา 
ระดับขั้นความคิดตามแนวของบลูม หรือที่เรียกว่า Bloom Texonomy รวมทั้งการเรียนแบบ
ร่วมมือกัน ดังนี้  

1. การเรียนที่เน้นเด็ก หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน กระบวนการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เพราะเกิดจากความต้องการเรียนรู้  และความสนใจของนักเรียน
เอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม เป็นการเน้นนักเรียน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียน เป็นผู้เรียนรู้เอง โดยครูเป็นผู้สนับสนุน และชี้น าให้เข้าสู่การเรียนรู้  

2. การสร้างองค์ความรู้ หรือที่เรียกว่า Constructivist การจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็ม  สอนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการเรียน นักเรียนเรียนด้วยกระบวนการคิด  
การหาความรู ้การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ การลงมือท ากิจกรรม เพื่อให้เกิดผลงาน
แล้วน าผลงานมาเสนอแบ่งปันความรู้กับเพื่อน 

3. การเรียนรู้ ด้วยการลงมือกระท า  การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น  (Active 
learning) นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการลงมือท ากิจกรรมต่างๆ และท ากิจกรรมนั้นๆ อย่าง
กระตือรือร้น กิจกรรมที่ท านั้นเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาต่างๆ  

4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนรู้ของเด็กจากบริบททางสังคมที่เด็กได้ท า
กิจกรรมต่างๆ สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ หรือคิดผ่านประสบการณ์ท่ีมีความหมาย โดยการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งเหล่านั้นเป็นการสนับสนุนเด็กในการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ ภาษา และสังคม การสื่อสารหรือ
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การสนทนาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยในให้เด็กพัฒนาความคิดรวบยอด และ
ความคิดในระดับท่ีสูงข้ึน  

5. การสร้างองค์ความรู้การเรียนอย่างกระตือรือร้น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็ม เพราะนักเรียนต้องเกิดองค์ความรู้ในการเรียนสิ่งต่างๆ  
ซึมซับความรู ้และน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ให้เกิดความสมดุลกับความรู้เดิมจากการค้นพบความ
เข้าใจของนักเรียนเอง โดยมีผู้ใหญ่ หรือเพื่อน เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน า  

6. ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มออกแบบให้
นักเรียนคิด เพื่อแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการเรียนรู้การคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะ
หนึ่งของคนในสังคมในศตวรรษที่ 21 ท่ีสามารถสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในโลก คิดนอกกรอบ
เพื่อให้โลกได้มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น 

7. การคิดแก้ปัญหา การสอนแบบสะเต็ม มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การสอน
นักเรียนให้มีทักษะในการแก้ปัญหา เพราะโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งวิวัฒนาการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดเวลา การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในการ
ด ารงชีวิตที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในการแก้ปัญหากับคนที่อยู่รอบรอบตัว และสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ร่วมท้ังเทคโนโลยีใหม่ๆ   

8. พหุปัญญา การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับสติปัญญาที่หลากหลายของเด็ก โดยจัดประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสติปัญญาแต่ละด้าน ซึ่งพหุปัญญาเป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มเป็นส่วนใหญ่ 

9. การเรียนรู้ทางสติปัญญาของบลูม การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม 
ประกอบด้วยพัฒนาการทางสติปัญญาของบลูม โดยเฉพาะแบบใหม่ เพราะมีการสร้างสรรค์  
การสอนสะเต็มต้องใช้การสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา โดยเริ่มจากนักเรียนใช้ความจ าเดิมร่วมกับ
ความเข้าใจในการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้  และน าความรู้ที่มีไปใช้ร่วมกับการวิเคราะห์  
ในการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และประเมินผลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น  

10. การเรียนแบบร่วมมือกัน หรือการเรียนแบบสหร่วมใจ เป็นการเรียนที่ผู้เรียน
ร่วมมือกันท ากิจกรรมในการเรียน และท าตามหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็น
การท างานเป็นกลุ่มต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป กระบวนการสอนแบบสะเต็มจะจัดให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน 
นอกจากนี้ได้ยังได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแบ่งปัน การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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การรับผิดชอบเพื่อให้ได้เพื่อให้งานที่ท าบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งตรงกับทักษะในศตวรรษที่  21  
ที่มนุษย์ควรมี  

พรทิพย์  ศิริภัทราชัย (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) ได้เสนอว่า สะเต็ม เป็น 
การจัดการศึกษาที่มีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการที่มีลักษณะเป็นการบูรณาการข้าม  
กลุ่มสาระวิชาระหว่างสาขาวิชาต่างๆ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  
ที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดี ทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ความสามารถและศักยภาพให้กับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคนให้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของสะเต็มพบว่า สะเต็มมีความเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความคิด
สร้างสรรค์ พหุปัญญา การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือ ตลอดจนการบูรณาการความรู้  
ซึ่งมีส่วนให้สะเต็มมีความน่าใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูง 

3.3 ลักษณะของสะเต็ม 
พรทิพย์  ศิริภัทราชัย (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , 2556) ได้กล่าวว่าสะเต็มเป็น 

การจัดการศึกษาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1. เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ

เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอน
ของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว  

2. เป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบาย 
ทางการศึกษาให้แต่ละรัฐน าสะเต็มมาใช้ ผลจากการศึกษาพบว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ 
Project - based Learning, Problem - based Learning, Design - based Learning ท าให้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้สะเต็มในการสอนได้เร็ว
เท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถ และศักยภาพผู้เรียนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าสะเต็มไปสอนต้ังแต่ระดับวัยก่อนเรียน (Preschool) ด้วย 
นอกจากสะเต็มจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ ง  4 สาขาดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยัง เป็น 
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การบูรณาการด้านบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอีกด้วย ซึ่งจะท าให้
การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการท างาน การเพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ 

3. เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน และ
สอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น 

1) ด้านปัญญา ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
2) ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง 

เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
3) ด้านคุณลักษณะผู้เรียนที่มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้น าตลอดจนการน้อมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ได้กล่าวว่าสะเต็มเป็นกากรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. การบูรณาการในรายวิชา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและ
ฝึกทักษะแต่ละวิชาแยกกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้คือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไป ที่ครูผู้สอนแต่ละวิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามรายวิชา  
ของตนเอง 

2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียน
เนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาแยกกัน แต่มีข้อหลักที่ครูทุกวิชาก าหนดร่วมกันและมีการอ้างอิง
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้นๆ การจัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ เรียน
เนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่วมกัน โดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา 
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้องกัน ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ต้องท างานร่วมกัน โดยพิจารณาเนื้อหาหรือตัวชี้วัดที่ตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในรายวิชาของตนเองโดยให้เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนผ่านเนื้อหาหรือตัวชี้วัดนั้น 

4. การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเชื่อมโยงความรู้
และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  กับชีวิตจริง โดย



  38 

นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกหิดขึ้นจริงในชุมชน หรือสังคม 
และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจหรือ
ปัญหาของนักเรียน โดยก าหนดกรอบหรือหัวข้อหลักของปัญหากว้างๆ แล้วให้นักเรียนระบุปัญหา
ที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหา 

นอกจากนั้นนักการ ศึกษาก็ยั ง ไ ด้มีบู รณาการศาสตร์ อ่ืนประกอบ  เพื่ อให้ 
สะเต็มนั้นครอบคลุม และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงแบบรอบด้าน เช่น การจัดการศึกษา 
สะเต็มที่มีการ บูรณาการศิลปะ (A) ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสถ่ายทอด หรือประยุกต์ใช้แนวคิดส าคัญ 
(Concept) ด้วย ความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการยิ่งขึ้น ผู้เรียนยังสามารถสื่อสารความคิด
ของตนเองในรูปแบบของดนตรี และการเคลื่อนไหว การสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง หรือการวาดภาพ 
หรือการสร้างโมเดลจ าลอง ท าให้ชิ้นงานนั้นๆ มีองค์ประกอบด้านความสุนทรีย์ และความสวยงาม
เพิ่มขึ้น เกิดเป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งาน และความสวยงาม 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปลักษณะของสะเต็มได้ ดังนี้ สะเต็มเป็น
การจัดการศึกษาที่มีลักษณะการบูรณาการ โดยน าองค์ความรู้จาก 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยอาจน ามาใช้ในการบูรณาการในรายวิชา หรือบูรณาการแบบพหุวิทยาการ หรือ  
บูรณาการแบบสหวิทยาการ หรือบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาก็ได้ สามารถน ามาใช้ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทุกระดับการศึกษา ส่งผลให้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.4 การออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็ม 
สุพรรณี  ชาญประเสริฐ (สุพรรณี  ชาญประเสริฐ, 2557, 2558) ได้เสนอแนวทาง 

การออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็มไว้ 5 วิธีการ ดังนี้ 
1. เลือกมาตรฐาน หรือตัวชี้วัด พิจารณาเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัด  

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานและ
นวัตกรรมจากสถานการณ์ที่ท้าทาย หรือเกิดขึ้นในชีวิตจริง และควรก าหนดวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

2. พัฒนาค าถาม ระบุประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้แล้ว ครูควรต้ังค าถาม ก าหนดประเด็นปัญหา หรือการออกแบบสถานการณ์ซึ่งควรเป็น
เรื่องที่ท้าทาย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

3. บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
พิจารณาและวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการตอบค าถาม การออกแบบ การส ารวจ
ตรวจสอบประเด็นข้อสงสัย การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท้าทายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

4. เชื่อมโยงสู่งานอาชีพ มีการให้รายละเอียดข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับงานอาชีพทางด้านสะเต็มที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหัวข้อเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยรูปแบบ 5E เป็นต้น 

นอกจากนี้แนวทางการน าสะเต็มไปสู่การจัดการเรียนรู้ในเวลาเรียน ซึ่งโรงเ รียน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแนวทางของสะเต็มได้หลายรูปแบบ อาจเป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการ  
จัดกิจกรรม โดยมีการก าหนดประเด็นปัญหา หรือหัวข้อที่สามารถน ามาเชื่อมโยงสู่การบูรณาการ
ความรู้ของเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนตามความเหมาะสม เนื่องจากความรู้
พื้นฐานของการศึกษาตามแนวสะเต็มคือเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งครูควรยึดเนื้อหาตาม
หลักสูตรเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เนื่องจากสะเต็มเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง ฝึกประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

สิรินภา กิจเกื้อกูล (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2558) ได้ท าการศึกษา รวบรวมแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มของนักการศึกษาจนได้วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบสะเต็ม  
8 ขั้นตอน คือ 

1.  เลื อกสาระการเรียนรู้หลัก  เป็นขั้นตอนของการวิ เคราะห์หลักสูตร  
เลือกมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สาระการเรียนรู้หลัก เพื่อให้ได้ขอบเขตและตัวบ่งชี้ที่บอกจุดประสงค์  
การจัดการเรียนรู ้

2. เชื่อมโยงปัญหาในชีวิตประจ าวัน เป็นการเชื่อมโยงว่าสาระการเรียนรู้ หรือเนื้อ
ที่เลือกในขั้นตอนแรกสามารถอิงเข้ากับปัญหาใดในสังคมได้บ้าง 

3. เลือกสาระการเรียนรู้รองที่สนับสนุนสาระการเรียนรู้หลัก ครูผู้สอนจะต้อง
เลือกเนื้อหา สาระการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เหลือว่ามีสาระการเรียนรู้รองเรื่องใดที่ช่วยสนับสนุนให้
นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หลัก 

4. จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่ เลือกไว้ทั้งหมด แล้วน ามาต้ั งเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนอาจไม่จ าเป็นต้องครบ 4 สาขาวิชา แต่ให้
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พิจารณาภาพรวมว่า เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นทั้งหน่วยการเรียนรู้แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ครบทั้ง 
4 สาขาวิชา 

5. สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยครูจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ โดยจะต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม มีการก าหนดเวลาการท างาน และ
ตรวจสอบความคิดของนักเรียน 

6. แก้ไข ปรับปรุงชิ้นงานการออกแบบ โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าเสนอ
ผลงานการออกแบบ จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนต้ังค าถามและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน 

7  ประเมินชิ้นงานการออกแบบ หลังปรับปรุงแก้ไขผลงานในขั้นที่ 6 ครูและ
นักเรียนด าเนินการตรวจให้คะแนนตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

8. น าเสนอผลงานที่สมบูรณ์ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็มพบว่า  

มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เลือกมาตรฐาน หรือตัวชี้วัด พิจารณาเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัด  

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานและ
นวัตกรรมจากสถานการณ์ที่ท้าทาย หรือเกิดขึ้นในชีวิตจริง 

2. บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  
แล้วด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่เลือกไว้ทั้งหมด 

3. แก้ไข ปรับปรุงชิ้นงานการออกแบบ และประเมินชิ้นงานหลังจากปรับปรุงแก้ไข 
4. น าเสนอชิ้นงานที่สมบูรณ์ 

ในการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล  
อย่างง่าย นั้นได้น าเอาสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมในทุกขั้นตอน ไม่ว่า  
จะในขั้นการค านวณการใช้ หรือการเลือกชนิดของวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การตอบค าถามก่อนท า
กิจกรรมเพื่อเป็นการตรวจสอบแนวทาง วิธีการด าเนินกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบัติจริง การออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างเครื่องมือ การตอบค าถามหลังท ากิจกรรมเพื่อวิเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการลงมือท ากิจกรรม และการขยายองค์ความรู้  โดยการบูรณาการความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
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1. วิทยาศาสตร์ เป็นการอธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย คือ คาน 
รอก และล้อและเพลา 

2. คณิตศาสตร์ เป็นการก าหนดอัตราส่วนของเครื่องมือที่สร้าง การค านวณค่า
ของแรงที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ 

3. เทคโนโลยี เป็นการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการท างาน ตัวอย่างเครื่องมือใน
ชีวิตประจ าวันที่ใช้หลักการของเครื่องกลอย่างง่าย คือ คาน รอก และล้อและเพลา 

4. วิศวกรรม เป็นการน าความรู้เรื่อง คาน โมเมนต์ รอก และล้อและเพลาไปใช้
เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสะเต็ม 
ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว, 2558) ได้พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง

สะเต็ม เรื่อง อ้อย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนา
หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คะแนนเฉลี่ยความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้น 
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 

จารีพร ผลมูล (จารีพร ผลมูล, 2558) ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
STEAM ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร ผล
การศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65 = 26 คะแนน) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) จิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี (เฉลี่ย = 3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี (เฉลี่ย = 3.51) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.65/78.33 อยูใ่นเกณฑ์ 82.50 – 77.50 



  42 

จ ารัส อินทลาภาพร (จ ารัส อินทลาภาพร, 2558) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
เพื่อเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม ส าหรับครูประถมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้  กิจกรรม  
การฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การประเมินหลักสูตร  2) หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 2.1) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มของครูผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง 2.2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มของครูผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมอยู่ในระดับดี 2.3) พฤติกรรมการโค้ชของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก 
2.4) ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.5) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสูงกว่า
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2.6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

พลศักด์ิ แสงพรมศรี (พลศักด์ิ  แสงพรมศรี, 2558) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มกับแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ (สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์, 2559) ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เรื่อง บ้านพักเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการศึกษาพบว่า 1)  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง บ้านพักเชิงนิเวศ ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางสะเต็ม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/84.10 ตามเกณฑ์ 
80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 3)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

ธีรฎา ไชยเดช และคณะ (ธีรฎา  ไชยเดช, สกนธ์ชัย  ชะนูนันท์, & วิภารัตน์  เชื้อชวด
ชัยสิทธิ์, 2560) ได้พัฒนาสมรรถภาพการแก้ปัญหาแบบร่วมมือด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็ม เรื่อง เชื้อเพลิง ซากดึกด าบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ โดยใช้นักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มสามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนได้  
โดยนักเรียนร้อยละ 95.8 และมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออยู่ในระดับสูงหลังจาก 
การจัดการเรียนรู ้

ดวงพร สมจันทร์ตา (ดวงพร สมจันทร์ตา, 2559) ได้พัฒนาความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการเรียน 
ตามแนวทางสะเต็ม เรื่อง การวิภาคศาสตร์ของพืช ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะ 
การแก้ปัญหาหลังเรียนในเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การล าเลียงน้ าและสารอาหาร และ  
ผลและเมล็ดสูงกว่าก่อนเรียน และมีความก้าวหน้าการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ  
มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า (เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า, 2559) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มวิชาเคมี 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า  1) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.72 /71.79  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เ รียนด้วยชุดกิจกรรม สะเ ต็มวิชาเคมี  เรื่ อง  
สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มวิชาเคมี 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
และทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับดีมาก 

อาทิตยา พูนเรือง (อาทิตยา พูนเรือง, 2559) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้  
ตามแนวทางสะเต็ม ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มเรื่อง 
เอนไซม์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับมาก และแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ3) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จามาลูดิน และ ฮง (Jamaludin & Hung, 2017) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาส าหรับ 
การเรียนรู้แบบสะเต็ม การน าเกมไปใช้ในการแก้ปัญหาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อลดความ
แตกต่างระหว่างนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมีการน าการเรียนรู้แบบสะเต็มไปใช้ในการศึกษาระดับต่างๆ 
ผลการวิจัยพบว่าสามารถน าเกมไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 

ชิทัม และคนอ่ืนๆ (Chittum, Jones, Akalin, & Schram, 2017) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมสะเต็มหลังเลิกเรียนที่มีผลต่อแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน โปรแกรมสะเต็ม
หลังเลิกเรียนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ส่งเสริมแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ใช้โปรแกรมสะเต็มหลังเลิกเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนในการเรียน
เพิ่มขึ้น และเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยนักเรียนรักษาแรงจูงใจในการเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสะเต็มมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดของนักเรียน  
ไม่ว่าจะเป็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
มีจิตส านึกอนุรักษ์ ความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พบว่ามีส่วนที่มีความคล้ายคลึงกัน สรุปเป็นค าจ ากัดความได้ว่า ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ กระบวนการเชิงพฤติกรรมที่มุ่งหาค าตอบ และแก้ปัญหา 
ที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการท างานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ มีกระบวนการ
ปฏิบั ติอย่าง เป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการใช้ทักษะ 
การคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ประกอบการแก้ปัญหา 
เพื่อค้นหาทางเลือกและน าไปสู่การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย (กัญญารัตน์ โคจร, 
2555; เพ็ญศิริ ภูมิสายดร, 2558; เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558; ศิริพร แก้วอ่อน, 2557; สุนัชชา  ศุภ
ธรรมวิทย์, 2556; อลิสา ราชวัตร, 2558) 

4.2  หลักการพื้นฐานของความสามารถในแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้หลักการพื้นฐานไว้  
หลายประเด็น ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

กัญญารัตน์ โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) ได้เสนอหลักการพื้นฐานของ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ใช้มุมมองที่แตกต่างกันหลากหลายในการมองปัญหา ในทางจิตวิทยาบางครั้ง
คนเรามักจะมองปัญหาของตนเองมีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนมากขึ้น ในทางตรงข้าม  
กลับมองปัญหาของคนอ่ืนเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นในการแก้ปัญหานั้นการรับฟังค าแนะน า  
ความคิดเห็นของคนอ่ืนจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น และมีประโยชน์มาก ซึ่งค าแนะน าเหล่านี้อาจน าไปสู่
แนวคิดที่ดี แปลกใหม่ และมีประโยชน์มาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นแล้วในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์ การร่วมกันท างานเป็นทีม การระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมท าจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น 

2. เลื่อนการประเมิน หรือการตัดสินออกไป การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการให้
อิสระ เสรีภาพในการสร้างแนวคิดที่หลากหลายในกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วย 
นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าจ านวนแนวคิดที่สร้างขึ้นโดยที่ยังไม่ผ่านการประเมินนั้นเป็นจุดส าคัญ  
ในการบ่งชี้ถึงความส าเร็จในการแก้ปัญหา ยิ่งมีจ านวนแนวคิดมากนั่นก็หมายถึงการมี โอกาส
ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือการสร้างแนวคิด
ให้มีจ านวนมาก หลากหลาย โดยที่ยังไม่ต้องมีการประเมิน หรือตัดสินว่าเป็นแนวคิดที่ ดี  
ที่เป็นไปได้ หรือไม่ก่อน อย่าพึ่งพิจารณาถึงความถูกต้องในขั้นการสร้างแนวคิด 

3. มองปัญหาให้หลากหลายรอบด้าน คนที่มองปัญหาเป็นโอกาสถือเป็นคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ นั่นคือในกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ในหนึ่งปัญหามักมี
หลากหลายแง่มุม ถ้ามองในหลากหลายมุมมอง นั่นคือมีโอกาสที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ  
นั่นคือในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นก็ต้องมองให้แตกต่างหลากหลายแง่มุม และมองให้
รอบด้านครอบคลุมด้วย 

อลิสา ราชวัตร (อลิสา ราชวัตร , 2558) ได้เสนอหลักการในการส่งเสริม 
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ความรู้สึกปลอดภัยทางจิต ต้องสร้างจากกระบวนการที่สัมพันธ์กัน 3 ประเภท 
คือ ยอมรับในคุณค่าของบุคคล ต้องสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการวัดและประเมินผลจากภายนอก 
และเข้าใจความรู้สึก 
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2. ความเป็นอิสระทางจิต เป็นการให้อิสรภาพทางความคิด จะเป็นการส่งเสริม
การแสดงออก 

3. การส่งเสริมการถามและให้ความสนใจกับค าถามแปลกๆ 
4. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการ  

ของตนเองและยกย่องชมเชย 
จากการศึกษาหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นหลักการ

พื้นฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ดังนี้ 
1. การใช้มุมมองในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ยอมรับในความสามารถ

ของแต่ละบุคคลในการเสนอแนวความคิด เนื่องจากแต่ละคนจะมีมุมมองในการเห็นปัญหาได้
แตกต่างกัน การรับฟังมุมมองต่างๆ ของแต่ละบุคคลจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา  
ที่แปลกใหม่ขึ้น 

2. ให้อิสระทางความคิด โดยให้เสรีภาพทางความคิด ในการออกแบบแนวคิด  
ในการแก้ปัญหาโดยที่ยังไม่มีการประเมิน หรือการตัดสินใดๆ โดยการเสนอแนวคิ ดใน 
การแก้ปัญหาท่ีมากขึ้นเพียงใดจะท าให้มีโอกาสในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จมากขึ้นด้วย 

3. ความหลากหลายของปัญหา การส่งเสริมการถาม และให้ความสนใจกับ
ค าถามแปลกๆ มองปัญหาให้หลากหลายรอบด้าน การกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็น
การสร้างโอกาสในการที่จะคิดค้นการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และแปลกใหม่  น าไปสู่ 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น  

4.3  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็นขั้นตอน 
และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ซึ่งอารี พันธ์มณี (อารี พันธ์มณี, 2537) ได้อธิบายว่าเป็น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วรวบรวมความคิด
ต้ังสมมติฐานขึ้น แล้วรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออก
ได้เป็นขั้นๆ ดังนี้ 

1. การค้นพบความจริง ในขั้นนี้เริ่มต้ังแต่เกิดความรู้สึกกังวลใจ มีความสับสน 
วุ่นวาย เกิดขึ้นในจิตใจ พยายามตั้งสติและให้พิจารณาว่าความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสนนั้นคืออะไร 

2. การค้นพบปัญหา ขั้นนี้เกิดต่อจากขั้นแรก เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว
สรุปว่า ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้นคือการมีปัญหาเกิดขึ้น 
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3. การต้ังสมมติฐาน ขั้นนี้ต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรุ้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิด
และตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป 

4. การค้นพบค าตอบ ในขั้นนี้เป็นการค้นพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐาน
ในขั้นที่ 3 

5. ยอมรับผลจากการค้นพบ ขั้นนี้เป็นการยอมรับค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์
เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร และต่อจากจุดนี้การแก้ปัญหา หรือการค้นพบยัง
ไม่จบตรงนี้ แต่ที่ได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป 

สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นขั้นๆ ดังนี้ 

1. การค้นหาความจริง ในขั้นนี้ เมื่อเกิดปัญหาท าให้ เกิดความวิตกกังวล  
ต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าปัญหานั้นคืออะไร 

2. การค้นหาปัญหา จากขั้นที่  1 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแล้ว ในขั้นนี้ 
จะพิจารณาถึงมูลเหตุ และแนวทางที่เป็นไปได้ โดยคิดถึงความเป็นไปได้หลายๆ แนวทางให้
ได้มากที่สุด จากนั้นน าแนวทางทั้งหมดมาคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพียง 1 หรือ 2 
แนวทาง แล้วต้ังเป็นประเด็นปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขต่อไป 

3. การค้นหาความคิด เมื่อได้ประเด็นปัญหาจากขั้นที่ 2 แล้วในขั้นนี้จะเป็น 
การระดมความคิดเพื่อหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาตามประเด็นที่ต้ังไว้ออกมาให้ได้มากที่สุดอย่าง
อิสระ โดยยังไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นนี้ 

4. การค้นหาค าตอบ ในขั้นนี้ เป็นขั้นตอนของการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ 
ที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการที่หามาในขั้นที่ 3 โดยเริ่มแรกจะต้องหาหลักเกณฑ์ในกากรเลือก เช่น 
ความประหยัด ความรวดเร็ว เป็นต้น เมื่อได้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็น าหลักเกณฑ์นั้นไป
พิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

5. การค้นหาค าตอบที่ เป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเอาวิธีการ 
ที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นที่ 4 มาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง รวมทั้งการเผยแพร่ความคิด
น้ันให้ผูอ่ื้นลองปฏบัิติเพือ่ให้เป็นท่ียอมรับ 

การฝึกคิดสร้างสรรค์บนหลักของเหตุและผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การประเมินผลระหว่างเรียนของกัญญารัตน์ โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) มีรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่เน้นการคิดปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1. กระตุ้นความสนใจ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการเร้าความสนใจของนักเรียนแต่ละคน 
และส ารวจตรวจสอบและทบทวนมโนทัศน์ ความรู้พื้นฐานเดิมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มโนทัศน์ใหม่
ของนักเรียน โดยในขั้นตอนนี้ครูต้องกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้มีความอยากรู้ อยากเห็น มี
ความสนใจ มีความพร้อม และกระตือรือร้นที่จะเรียน รวมทั้งใช้การสนทนาซักถาม กระตุ้นให้
นักเรียนคิดทบทวนถึงมโนทัศน์เดิม และฝึกให้นักเรียนได้รู้จักต้ังค าถาม ข้อสงสัย ครูต้องประเมิน
พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 

2. ส ารวจตรวจสอบท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด
การตระหนักในสถานการณ์ ส ารวจ และท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
แล้วท าการก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน โดยในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องฝึกความคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน โดยการก าหนดสถานการณ์ให้ และกระตุ้นนักเรียน  
ให้ร่วมกันอภิปราย แยกแยะประเด็นปัญหา และท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาให้ครอบคลุม
ทุกด้าน แล้วสร้างข้อค าถาม และข้อสงสัยขึ้นมาให้หลากหลาย หลังจากนั้นจึงกระตุ้นให้นักเรียน  
ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อหาข้อค าถาม หรือข้อสงสัยที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่  
การบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนต้องท าการสังเกต ประเมินการท ากิจกรรม และ
ทักษะการคิดของนักเรียน รวมทั้งคอยส่งเสริมและชี้แนวทางให้กับนักเรียน 

3. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ 
ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการสร้างทางเลือก แนวคิดของการตอบ
สถานการณ์ปัญหารวมทั้งลงข้อสรุปเพื่อหาแนวทางเลือก แนวคิดที่เหมาะสมที่จะใช้หาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหา โดยครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนได้ ส ารวจ ตรวจสอบว่านักเรียนได้รู้อะไร
แล้วบ้าง และยังไม่รู้สิ่งใดบ้าง แล้วร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเตอมและร่วมกันหาทางเลือก  
สร้างแนวคิด วิธีการแก้สถานการณ์ปัญหาให้หลากหลาย ก่อนที่ จะให้นักเรียนได้อภิปราย 
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวคิด วิธีการที่ใช้ในการตอบ
สถานการณ์ปัญหา โดยครูผู้สอนต้องท าการสังเกตประเมินการท ากิจกรรม และทักษะการคิด  
ของนักเรียน รวมทั้งคอยช่วยเหลือ ควบคุม ส่งเสริมและชี้แนวทางในการท ากิจกรรมให้กับนักเรียน 

4. วางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการคิดออกแบบ วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักซาน และสร้างมโนทัศน์ ค าอธิบายของสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูผู้สอน
ต้องกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมสมองเพื่อออกแบบวางแผนการท างานที่หลากหลาย ก่อนที่จะให้
นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อหาแผนงานที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตอบ
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สถานการณ์ปัญหา แล้วให้แบ่งหน้าที่การท างาน และลงมือปฏิบัติตามแผนงาน สร้างมโนทัศน์ 
ค าอธิบาย เพื่อตอบสถานการณ์ปัญหา นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตและซักถามเพื่อ
ตรวจสอบ และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้กับนักเรียน โดยคอยซักถามถึงเหตุผลที่รองรับ  
มโนทัศน์ ค าอธิบายที่นักเรียนสร้างขึ้น โดยครูผู้สอนต้องท าการสังเกตประเมินการท ากิจกรรม และ
ทักษะการคิดของนักเรียน รวมทั้งคอยช่วยเหลือ ควบคุม ส่งเสริม และชี้แนวทางในการท ากิจกรรม
ให้กับนักเรียน 

5. ตรวจสอบ ยอมรับและขยายองค์ความรู้ เป็นการท ากิจกรรมเพื่อส ารวจ
ตรวจสอบ และแลกเปลี่ ยนมโนทัศน์  ค าอธิบายที่สร้ างขึ้นกับเพื่ อนๆ และตรวจสอบ  
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยครูผู้สอนต้องให้โอกาส
นักเรียนได้เสนอมโนทัศน์ ค าอธิบายของตนเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
แล้วกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันส ารวจตรวจสอบตัวเองว่ากระบวนการสืบเสาะที่ได้ปฏิบัติมา และ
มโนทัศน์ ค าอธิบายที่ตนเองสร้างขึ้นนั้นยังมีจุดบกพร่องตรงไหน รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้อง
ของมโนทัศน์ ค าอธิบายที่นักเรียนสร้างขึ้นกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับในปัจจุบันและ
ท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มโนทัศน์ ค าอธิบายที่นักเรียนสร้างขึ้นกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่ยอมรับในปัจจุบัน และท าการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้มโนทัศน์ ค าอธิบายนั้นมีความสมบูรณ์และ
น่าเชื่อถือมากขึ้น และเป็นการท าความเข้าใจใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
นอกจานี้ขั้นตอนนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งความคิดแก้ปัญหา คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อขยายและพัฒนามโนทัศน์ ค าอธิบายให้กว้าง และลึกมากขึ้น จน
ก่อให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้ง และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ส าหรับนักเรียน โดยครูผู้สอนต้อง
ท าการสังเกตประเมินการท ากิจกรรม ประเมินความรู้ และทักษะการคิด การแก้ปัญหาของนักเรียน 
รวมทั้งคอยช่วยเหลือ ควบคุม ส่งเสริม และชี้แนวทางในการท ากิจกรรมให้กับนักเรียน  

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นความคิดระดับสูง 3 ประเภท คือ 
การแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถท างานร่วมกันอย่างลงตัว 
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 

1. การเข้าถึงปัญหา เป็นขั้นตอนการท าความเข้าใจ รับรู้ ปัญหา และความ 
ท้าทาย วางเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน ส ารวจข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ก าหนดกรอบ  
ของปัญหา ประกอบด้วย เห็นความส าคัญ คือ ระบุอธิบายความส าคัญของปัญหาทั้งในความคิด
ของตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหา การส ารวจข้อมูล คือ การส ารวจข้อมูล
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ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อท าความเข้าใจกับสถานการณ์อย่างรอบด้าน การระบุปัญหา คือ  
การตัดสินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นปัญหาใดคือปัญหาที่แท้จริงที่ต้องน ามาแก้ไข และ  
มีความคิดที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหา 

2. การคิดวิธีการแก้ปัญหา คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการ
แก้ปัญหาให้มากที่สุด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดที่ผิดหรือถูก ยึดปริมาณของความคิดว่าเป็น
สิ่งที่ส าคัญส าหรับการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างวิธีการแก้ปัญหาใหม่จากวิธีการเดิมที่มี 

3. การเลือก และการเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์  
ที่สร้างขึ้นจนได้วิธีที่ ดีที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาสิ่ งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  
ในกระบวนการแก้ปัญหา และการวางแผนใหม่โดยมีขั้นตอน ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดย
การสร้างเกณฑ์คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดท าการประเมินวิธีการแก้ปัญหา และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา การคาดการณ์ผลกระทบ เป็นการระบุสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการแก้ปัญหา ระบุทรัพยากรท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 

4. การวางแผนแก้ปัญหา เป็นการประกันความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้
ความสามารถและข้อจ ากัดของบุคคล บริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค มีขั้นตอน คือ  
การประเมินทรัพยากร คือ การระบุแนวทางและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา การออกแบบ
กระบวนการ เป็นการวางขั้นตอนและกิจกรรมการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มพร้อมกับระบุ
ขั้นตอนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

5. การลงมือปฏิบัติ เป็นการน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง การก ากับและติดตาม
การแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่วางไว้ มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
การแก้ปัญหา เมื่อเป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็ให้การเสริมแรงตนเอง ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
การลงมือปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกต และสะท้อนและปรับปรุงกระบวน  
การแก้ปัญหา การเผชิญปัญหา คือ การจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ การควบคุมตน 
และเสริมแรงตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ ท่านพบว่า มีประเด็นที่
คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
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1. ขั้นการระบุปัญหา คือ การค้นพบปัญหาของนักเรียน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหากระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย น าไปสู่การต้ังค าถาม 

2. ขั้นการก าหนดปัญหา คือ การส ารวจตรวจสอบ ท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างชัดเจน เกิดค าถามที่น าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา 

3. ขั้นการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา คือ การหาแนวทางที่จะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ที่นักเรียนคิดขึ้น โดยศึกษา
จากแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาประกอบการตัดสินใจ 

4. ข้ันการวางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา คือ การด าเนินการค้นหาค าตอบ
ด้วยแนวทางที่นักเรียนได้เลือกไว้ ด าเนินการออกแบบ และสร้างเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

5. ขั้นการตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ คือ การ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม 
พิจารณาความส าเร็จของชุดกิจกรรมจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ถ้าเครื่องมือที่สร้างไม่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนพิจารณาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถด าเนินการแก้ไข
เครื่องได้อีกครั้ง ส าหรับนักเรียนที่เครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนจะต้อง
พิจารณาความส าเร็จที่เกิดขึ้นมีผลมาจากอะไร พร้อมกับน าเสนอแนวทางในการพัฒนา โดย
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากเครื่องกลอย่างง่ายกับเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้น  

4.4 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

พบว่า ในการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ได้มีผู้วิจัย
ศึกษาและด าเนินการ ดังนี้ 

เพ็ญศิริ ภูมิสายดร (เพ็ญศิริ ภูมิสายดร, 2558) ได้สร้างแบบทดสอบการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ โดยลักษณะโจทย์เป็นแบบ
สถานการณ์ และมีค าถามเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้น คือ ขั้นค้นพบ  
ความจริง ขั้นค้นพบปัญหา ขั้นค้นพบความคิด ขั้นค้นพบค าตอบ ขั้นค้นพบการยอมรับ ซึ่งวัดจาก
พฤติกรรมของนักเรียน 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม รวมทั้งค าตอบ
และเหตุผลประกอบ 
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ทิพวรรณ สังขศิลา (ทิพวรรณ  สังขศิลา, 2559) ได้สร้างแบบวัดความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นสถานการณ์ โดยสร้างค าถามสมมติให้นักเรียน
คิดและจินตนาการแนวการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และหลาหลาย 

ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ (ภัทรี  สุรโรจน์ประจักษ์ , 2558) ได้สร้างแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแบบวัดที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบประเมิน
คุณภาพแบบรูบริค ที่เรียกว่า แบบรูบริควัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ลักษณะ 
ที่ประเมินจ านวน 3 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัย  
พัฒนาขึ้น โดยประเมินนักเรียนตามคุฯภาพ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และควร
ปรับปรุง 

ศิริพร แก้วอ่อน (ศิริพร แก้วอ่อน, 2557) ได้สร้างแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบข้อเขียน โดยก าหนดสถานการณ์แล้วให้นักเรียน
ตอบค าถาม จ านวน 11 ข้อ แบ่งเป็น 2 ฉบับ ประกอบด้วยสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 1 สถานการณ์ 
โดยเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนใน 2 มิติ คือ มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และมิติ
การรับรู้และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางสังคมที่มีต่อตนเอง มีลักษณะเป็นข้อค าถาม และ
ใช้เกณฑ์รูบริคในการตัดสิน 

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554) ใช้แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ เ พื่อการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยวัดพฤติกรรมนักเรียนขณะท ากิจกรรมว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว
หรือไม่ ประกอบด้วยข้อค าถาม 33 ข้อ แต่ละข้อค าถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีการปฏิบัติ โดยผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมกากรเรียนเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บ่อยกว่าผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ า 

สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) สร้างแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 คิดหาค าตอบจากค าสั่งหรือสิ่งที่ก าหนดให้ ตอนที่ 2 แสดงวิธีการแก้ปัญหาจากเนื้อเรื่องที่
ก าหนดให้ ตอนที่ 3 อ่านเรื่องที่ก าหนดให้ แสดงการรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา และเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่องลัดดา จิตจักร (เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558) ได้สร้างแบบวัดการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นสถานการณ์ 6 สถานการณ์ แบบวัดเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 



  53 

จ านวน 30 ค าถาม โดยก าหนดให้แบบการให้คะแนนเป็นแบบตอบผิดให้คะแนนเป็น 0 ตอบถูกให้
คะแนนเป็น 1 

อลิสา ราชวัตร (อลิสา ราชวัตร, 2558) ได้สร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์สมมติที่ก าหนดให้  จ านวน 1 สถานการณ์ 
ประกอบด้วย 4 ข้อ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค โดยคิดคะแนนจาก 3 องค์ประกอบ 
ความคิดริเริ่ม ความคล่องในความคิด และความยืดหยุ่นในการคิด ก าหนดให้คุณภาพเท่ากับ  
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน และ 0 คะแนน  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่าการวัดและประเมินผลความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยส่วนมากใช้แบบวัดซึ่งมีลักษณะเป็นการถามค าถามปลายเปิด 
โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหาขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของนักเรียน และต้ังค าถาม ซึ่งลักษณะของค าถาม
ที่ใช้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนนั้น
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เครื่องกลอย่างง่าย จ านวน 3 สถานการณ์ และต้ังค าถามที่มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ  

1. การระบุปัญหา 
2. การก าหนดปัญหา 
3. การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
4. การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. การตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนนั้นใช้เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง (rubric) 5 ระดับ 
4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ศิริพร แก้วอ่อน (ศิริพร แก้วอ่อน, 2557) ได้พัฒนาความสามารถและเจตคติในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มากกว่าก่อนเข้าร่วมการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียน 
กลุ่มควบคุมมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมการทดลอง
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มากกว่าก่อนเข้าร่วมการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) นักเรียน 
กลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมการทดลอง  5) 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 6) นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554) ได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียน 
การสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่า 
หลังจากเข้าร่วมการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธ์และสังคมดีขึ้น ครูและนักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบของการวิจัย 
หลังยุติการวิจัยแล้วครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นักเรียนยังใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เฟื่องลัดดา จิตจักร (เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบแผนการทดลองแบบสี่กลุ่ม 
ของโซโลมอน ผลการศึกษาพบว่า 1)ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ( r = .53) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 28.09  
(r2 = 28.09) 2)คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี ค่าเท่ากับ 18.74 และ 15.06 ตาม 
ล าดับ มีขนาดอิทธิพล (Effect size) ในระดับสูงมาก (d=1.36) คะแนนเฉลี่ยการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากับ 16.78 และ 14.45 ตามล าดับ  
มีขนาดอิทธิพล (Effect size) ในระดับสูง (d=0.95) และอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบก่อนเรียนที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อลิสา ราชวัตร (อลิสา ราชวัตร, 2558) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วิจัยเป็นฐานด้วยรูปแบบ IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์  (ภัทรี  สุรโรจน์ประจักษ์ , 2558) ได้พัฒนากระบวน 
การแก้ปัญหาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ความท้ายทายเป็นฐานผสมผสานแนวคิดกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ  
ชั้นประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1)  กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ 
ความท้าทายผสมผสานแนวคิดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้น 
การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาในบริบทที่ผู้เรียนอาศัยอยู่บนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบนโลก 
และมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ภายใต้การท างานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ครู และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทุกๆ ขั้นตอน ผู้เรียนจะต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ร่วมไปกับ
การคิดอย่างเป็นระบบ มีการวาดภาพอนาคตในสิ่งที่ต้องการให้เกิดและต้ังเป้าหมายที่ชัดเจน 
รวมถึงต้องมีการประเมินข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ จนน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ กระบวนการนี้ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ ก าหนดประเด็นปัญหาส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ก าหนดภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น สร้างภารกิจที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่
ต้องการท า พัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหา วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา และเผยแพร่
ผลผลิตทางความคิดและประเมินงาน 2)  ประสิทธิภาพของกระบวนการพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนระหว่างการทดลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทุกระยะ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองในระยะที่ 3 (ระยะสุดท้าย) สูงกว่าร้อยละ 80 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (สุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์, 2556) ได้พัฒนารูปแบบการใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  
1) รูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ
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ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ สื่อการสอน ผู้สอน ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีขั้นตอน 5 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ขั้นก าหนดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ขั้นสร้างความรู้ที่แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และขั้นสรุปความรู้ 2)  ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ต
ตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่ อส่ ง เสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

เพ็ญศิริ ภูมิสายดร (เพ็ญศิริ ภูมิสายดร, 2558) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ CIPPA ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 
4 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ75.46/77.50 และ 75.91/79.31 ตามล าดับ 2) ดัชนีประสิทธิผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA  
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.3382 และ 
0.3406 3) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 กับนักเรียนที่เรียนด้วย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน (p>.05) 4) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 
4 กับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
สารในชีวิตประจ าวัน มีการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วย  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มีการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียน 
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 กับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้แบบ CIPPA วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ไม่แตกต่างกัน (p>.05) 

คมกริช จุกหอม (คมกริช  จุกหอม, 2558) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ระหว่าง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า 1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 86.06 / 89.17 ตามล าดับ 2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.7395 3) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด
แก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่  1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทิพวรรณ สังขศิลา (ทิพวรรณ  สังขศิลา, 2559) ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากการศึกษาพบว่า 1) ครูมีปัญหา 
ในการสอนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความต้องการหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่ อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด 2) หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
หลักการแนวคิด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมโครงสร้างเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด 3) ผลการใช้หลักสูตรปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ก่อนเรียนครั้งที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 41.65, 44.15, 44.35 และหลังเรียนครั้งที่ 4-6  
คิดเป็นร้อยละ 76.15, 77.65, 78.15 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน
จึงสูงกว่าก่อนเรียน มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 90.50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 93.48 มีสมรรถนะคิดเป็นร้อยละ 82.67 มีความ  
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ดูมาส, ซามิท และอเล็กซานเดอร์ (Dumas, Schmidt, & Alexander, 2016)  
ได้ศึกษาการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญใน  
การออกแบบทางวิศวกรรม ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
มีผลต่อการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เซทินคาย่า (Çetinkaya, 2014) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พบว่าการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้วิจัยท่านอ่ืนได้ศึกษามีผลท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน 
5.1 ความหมายของความสุขในการเรียน 

ความสุข คือ ความสามารถในการด าเนินชีวิต เป็นประสบการณ์ ความรู้สึก  
ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการจัดการปัญหา ท าให้เกิดความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต 
มีความสุขสงบทางใจ พอใจในอารมณ์ และการพัฒนาทักษะการคิด โดยบุคคลที่มีความสุข 
จะต้องรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง มีสุขภาพกาย สุภาพใจที่ดี และสามารถบังคับควบคุมตนเองอย่าง
ถูกต้อง ท าให้เกิดความคิด การพูด และการกระท าต่างๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552; สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) 

ความสุขในการเรียน หมายถึง การเรียนรู้ที่นักเรียนรู้สึกว่า เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่
นักเรียนชอบ หรือสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลายมีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้  ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน ต่อเพื่อน  
ต่อครู และต่อโรงเรียน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้  
ในขณะที่ตนเองมีความสุข โดยครูจะมีหน้าที่ในการพิจารณาวิธีการสอนที่ท าให้นักเรียนเข้าใจ 
(เจริญขวัญ น าพา, 2554; ลัดดา หวังภาษิต, 2557; วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2542; สุชาดา แก้วพิกุล, 
2555) 

5.2 แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน (ฐิติยา อัลอิดรีสี, 2552; 
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนี้ 

5.2.1 ด้านตนเอง คือ การเป็นนักเรียนที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
มีความปลอดภัยจากการใช้สารเสพติด มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่มั่นคง ได้รับการยอมรับจาก
ผู้อ่ืน มีความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักการปรับเข้าเข้ากับผู้อ่ืน และมีโอกาสได้เลือกเรียน
ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 

5.2.2 ด้านครู และการจัดการเรียนการสอน คือ การมีครูที่ดี ให้การอบรมสั่งสอน
นักเรียน เข้าใจ และรับฟังความรู้สึกของเรียน เป็นที่ปรึกษาและพึ่งพาได้ มีความเมตตา จริงใจ 
อ่อยโยน มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ 
บทเรียนมีความแปลกใหม่ และสนุก สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ได้จริง มีเกณฑ์การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีความยืดหยุ่นในการประเมิน โรงเรียน 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะส าหรับการเรียนการสอน การมีเพื่อนที่ดี เข้าใจ 
และยอมรับความสามารถของแต่ละคน ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัย สงบ และให้การ
สนับสนุนในด้านการศึกษาของนักเรียน  

5.2.3 ด้านครอบครัว คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น พ่อ แม่  ผู้ปกครองให้ 
ความสนใจ ใส่ใจ และเข้าใจนักเรียน ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนของเรียนตามความถนัด
และสนใจ ไม่คาดหวังให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตามที่พ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวัง ไม่กดดัน และ
ให้ก าลังใจแก่นักเรียน 

5.3  การพัฒนาให้เกิดความสุขในการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ให้เกิดความสุขในการเรียนหลายท่าน ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีขั้นการพัฒนาดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาให้เกิดความสุขในการเรียนนั้น ประกอบด้วยขั้น 
การพัฒนา 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก  ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถ 
ในการยอมรับของเด็กแต่ละวัย มีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชา และขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอ่ืนๆ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อชีวิตและโลกรอบตัว 
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2. วิธีการเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน  
การน าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยัดเหยียด หรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไม่มากเกินไปจนเด็ก 
เกิดความล้า และไม่เกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนมุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่างๆ 
ของเด็ก รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้อมูล และเหตุผลต่างๆ  
คิดปัญหาอย่างมีระบบ 

4. แนวการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาส  
ให้เด็กได้สัมผัสความงาม และความเป็นไปของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว บทเรียนไม่จ ากัดสถานที่ หรือ
เวลา และทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุก ชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อ
บทเรียนนั้นๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาที่ใช้ในการจูงใจเด็ก 
นุ่มนวล ให้ก าลังใจ และเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ 

6. สื่อที่ใช้ประกอบมีความเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตรงตามเป้าหมาย  
ซึ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจน คือ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนจนรู้ชัด เรียนจนท าได้ และเรียน
เพื่อที่จะเป็น 

7. การประเมินผลมุ่งการพัฒนาในภาพรวมมากกว่าการทดสอบทางวิชาการ  
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองด้วย 

พรชัย ภาพันธ์ (พรชัย ภาพันธ์, 2552) กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาให้เกิดความสุข 
ในการเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. บทเรียนต้องเป็นเรื่องใกล้ตัว มีความหมาย ประโยชน์ เริ่มจากง่ายไปหายาก  
มีความต่อเนื่องในเนื้อหา และขยายวงไปสู่แขนงอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อชีวิต และ
ธรรมชาติรอบตัว 

2. กิจกรรมการเรียนต้องมีความหลากหลาย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มุ่งพัฒนากระบวนการคิด มีอิสระ ถ้าเราน าการเรียนรู้
และการเล่นแฝงเข้าไปในการเรียนจะท าให้เด็กเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ให้เด็กได้ลองท าอะไรด้วย
ตนเองให้มากที่สุด 

3. สื่อการเรียนต้องน่าสนใจ สื่อการสอนสร้างความเข้าใจได้ชัดเจน ตรงประเด็น 
เชื่อมโยงสาระที่เรียนจนนักเรียนได้ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ จนรู้ชัดเจน สื่อควรเป็นสิ่ง 
รอบกายซึ่งเด็กสนใจที่จะเรียนรู้ 
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4. การประเมินผลมุ่งพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ไม่เป็นการกดดัน หรือสร้าง
ความเครียด แต่เป็นการประเมินเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง 
เปิดใจยอมรบัการประเมินซึ่งกันและกัน เป็นการประเมินเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเติมพลังใน
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในระหว่างเรียน ครูต้องแสดงออกด้วย  
ความนิ่มนวล เป็นมิตร มีเมตตา อบอุ่น เข้าใจและยอมรับกันและกัน ให้ก าลังใจกัน ร่วมมือใน  
เชิงสร้างสรรค์ ไม่เข้มงวด จนนักเรียนเกิดความเครียด ซึ่งเป็นการสกัดกั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และการแสดงความคิดที่หลากหลาย  

จากการสังเคราะห์เอกสารเรื่องการพัฒนาให้เกิดความสุขในการเรียนที่นักวิชาการ  
ได้กล่าวมาแล้วนั้น พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยแนวการพัฒนา ดังนี้ 

1. บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก 
2. วิธีการเรียนสนุก มีความหลากหลาย 
3. มุ่งพัฒนากระบวนการคิด 
4. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
5. บทเรียนมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน 
6. สื่อที่ใช้ประกอบมีความเร้าใจ และน่าสนใจ 
7. การประเมินผลมุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนมากกว่าการทดสอบทางวิชาการ 

5.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีความสุข 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2542) ได้ให้ข้อสังเกตลักษณะของนักเรียนที่เรียน

อย่างมีความสุข โดยจะมีลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรักโรงเรียน เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายใจ มีเพื่อนเล่น 

ได้เรียนรู้ มีความรู้ 
2. มีความรักครู เนื่องจากครูใจดี มีความรู้ และสอนดี ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ 
3. มีความรักเพื่อน เพื่อนที่อยู่รอบตัวเป็นคนดี เอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ ไม่รังแก และเป็น

เพื่อนเล่นที่ด ี
ฐิติยา อัลอิดรีสี (ฐิติยา อัลอิดรีสี, 2552) กล่าวว่านักเรียนที่มีความสุขนั้นมีลักษณะ

ดังนี้ คือ เป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง  
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข 
ได้ท าในสิ่งที่ตนสนใจตามต้องการ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุความดี ความงาม มีความ
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ภาคภูมิในความเป็นไทย และสามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี 
ดุลยภาพ 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544) กล่าวว่า การที่นักเรียนจะเรียนรู้อย่างมี
ความสุขนั้น ต้องประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ดังนี้ 

1. การมีสุขภาพกาย และความปลอดภัยจากยาเสพติด ถ้านักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน
ครบถ้วน ตลอดจนความปลอดภัยจากยาเสพติด จะช่วยให้นักเรียนมีความสุข 

2. ภาวะทางจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ การที่นักเรียนจะมีความสุขได้นั้น 
เขาจะต้องไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือถูกบังคับ เพราะจะท าให้เกิดความเครียดและฮอร์โมนเครียด
คอร์ติโซลก็จะหลั่งออกมา ขณะเดียวดันระดับเซโรโตนินก็จะลดลง ท าให้เกิดความเครียดและ
อารมณ์ซึมเศร้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลง 

3. กระบวนการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินผล ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ เช่น  
การจัดอันดับในห้องเรียน การน าการประเมินผลมาเปรียบเทียบกันว่านักเรียนคนนี้ได้ที่หนึ่งและ
นักเรียนคนนั้นได้ที่โหล่ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่ดี ไม่ได้เป็นการพัฒนาให้เกิดความสุขใน  
ตัวเด็ก และไม่ได้ท าให้เกิดความสุขในการเรียน 

4. ครูและผู้บริหารโรงเรียน การท่ีครูรักนักเรียนเข้าใจนักเรียนไม่ได้หมายความว่า
ต้องตามใจนักเรียน แต่เป็นครูที่ทราบว่าเวลาไหนควรเข้มงวดและเวลาไหนควรโอนอ่อน ที่ส าคัญ
คือเป็นครูที่ไม่ได้สั่งนักเรียนตลอดเวลา ไม่ได้ดุว่านักเรียน ไม่ได้ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่า และให้ก าลังใจนักเรียนว่าเขาสามารถท าได้ ความรู้สึกรักนักเรียนคือสิ่งส าคัญที่ท าให้
นักเรียนรักครู และสนใจอยากจะเรียน เมื่อนักเรียนมีความสุขในการเรียนสารเคมีในสมองจะเกิด
การเปลี่ยนแปลง คือ สารเซโรโตนิน และสารอะเซทิลโคลีน ซึ่งมีส่วนในเรื่องของความจ าและการ
เรียนรู้  ดังนั้นอารมณ์ที่ เป็นสุขจะเพิ่มความจ าและการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
นอกจากนั้นผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญท าให้การเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดขึ้นในโรงเรียน โดยให้
การสนับสนุนและให้ก าลังใจครูที่เข้าใจนักเรียน 

5. พ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่ควรต้ังความคาดหวังในตัวนักเรียนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน หากคาดหวังมากเกินไป หรือเค่ียวเข็ญให้นักเรียนท าในสิ่งที่ไม่อยากท าจะ
ท าให้นักเรียนมีความเครียด เมื่อเกิดความเครียดฮอร์โมนคอร์ติโซลจะไปยับยั้งการท างานของ
เซลล์สมองที่เกี่ยวกับความจ า เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเครียดจะท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ลดลง 
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า นักเรียนที่มีความสุขจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
ต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นคนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง 
เช่น รักโรงเรียน รักครู และรักเพื่อน  มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข ได้ท า
ในสิ่งที่ตนสนใจตามต้องการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ให้ความสนใจใส่ใจ ระบบการเรียนการสอนไม่
กดดัน 

5.5 การวัดความสุขในการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสุขในการเรียนที่มีผู้วิจัยได้

ศึกษาและให้แนวทางในการวัดความสุขในการเรียน ดังนี้ 
สุชาดา แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) ได้สร้างแบบสอบถามวัดความสุขใน 

การเรียน ซึ่งใช้ส าหรับประเมินตนเอง โดยแบบสอบถามที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความรู้สึกต่อตนเองในการเรียน ความรู้สึก
ต่อวิชาที่เรียน และสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ด้านละ 15 ข้อ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และไม่มีการแสดงออก 

ชัชวิทย์ สงวนภักร์ (ชัชวิทย์ สงวนภักร์, 2557) ได้สร้างแบบวัดความสุขในการเรียน  
มีลักษณะเป็นข้อค าถามรายด้าน เพื่อวัดความสุขในการเรียน จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก
ที่ดีต่อการเรียน จ านวน 7 ข้อ ด้านความพอใจในการเรียนจ านวน 7 ข้อ ด้านความรู้สึกผ่อนคลาย 
จ านวน 8 ข้อ ด้านความอยากเรียนรู้ จ านวน 9 ข้อ ด้านความหวังและก าลังใจที่จะปรับปรุง
ข้อบกพร่องของตนเอง จ านวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 52 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส าราญ สิริภคมงคล และคณะ (ส าราญ สิริภคมงคล, ศิริเดช สุชีวะ, & โชติกา ภาษี
ผล, 2556) ได้พัฒนามาตรวัดความสุขโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน ามาพัฒนาเครื่องมือวิจัย
เชิงปริมาณ โดยแบ่งข้อมูลที่ต้องเก็บเป็น 5 ประเด็น คือ คุณภาพครูผู้สอน ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
ความคิดเชิงบวก ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีส่วนร่วมในการเรียน 

ลัดดา หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต, 2557) ได้สร้างเครื่องมือในการวัดความสุข 
ในการเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ประกอบด้วย 2 
ด้าน  คือ  ด้านนิยามลั กษณะการเ รี ยนรู้ อย่ า งมี ความสุ ข  ประกอบด้วย ด้านผู้ เ รี ยน  
ด้านความสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรมบ่งชี้ลักษณะการเรียนรู้
อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังใช้แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ  
แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่า ในการวัดความสุขในการเรียนนั้น ผู้วิจัย
ส่วนมากใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นตัววัด และองค์ประกอบที่ใช้  
ในการวัดประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้สอน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ บางส่วนใช้การปรับปรุงจากแบบวัดความสุข
ในช่วงระยะ 1 เดือนของกรมสุขภาพจิต 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความสุขในการเรียนโดยใช้เครื่องมือแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และไม่มี
การแสดงออก ซึ่งวัดจาก 3 องค์ประกอบ จ านวนองค์ประกอบละ 10 ข้อ คือ  

1. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท ากิจกรรม  การที่นักเรียนรู้สึก
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ท า มีความกระตือรือร้นในการเรียน เฝ้ารอเวลาให้ถึงเวลาเรียน ได้มีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัยที่เกิดจากการท ากิจกรรม มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้าง มีการศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนท า
กิจกรรม และรู้สึกว่ากิจกรรมที่ยากมีความท้าทาย 

2. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม สื่อการสอนที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และมีกากรวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งที่ครูสอนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง และยังช่วยชักจูง  
ให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ การได้รับค าชมเชย ความเข้าใจ ความเป็นกันเอง และ
ก าลังใจจากครู จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน 

3. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน สถานที่ที่ใช้ และ
บรรยากาศในการเรียนช่วยให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ 
ยิ่งเป็นสถานการณ์ปัญหามีความยากจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการศึกษา 
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้น การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการคิดแก้ปัญหา
จะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างเต็มความสามารถ 
และถ้านักเรียนได้รับโอกาสปรับปรุง และพัฒนาผลงานจะท าให้นักเรียนต้ังใจท ากิจกรรมมากขึ้น 

5.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน 
ลัดดา หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต , 2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
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เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อเปิดรับข้อมูล ขั้นที่ 2 การหาความรู้
หรือข้อมูลตามแบบการเรียนรู้ และความถนัด ขั้นที่  3 การวิ เคราะห์ไตร่ตรอง  ขั้นที่  4  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 5 การประเมินผล  2) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า 2.1) รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถเสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้ได้ในระดับมาก 2.2) การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง 
แต่ละช่วง (5 ช่วง) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.3) การประเมินพฤติกรรม
ความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองโดยผู้วิจัย ครู และนักเรียนอยู่ในระดับมาก 2.4) การประเมิน
ความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับ
มาก 2.5) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองแต่ละช่วง (5 ช่วง) เพิ่มขึ้ น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ชัชวิทย์ สงวนภักร์ (ชัชวิทย์ สงวนภักร์, 2557) ได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสุข
ใ น ก า ร เ รี ย น ต า ม แ น ว จิ ต ต ปั ญญ า ศึ ก ษ า ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี ชั้ น ปี ที่  2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียน
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา มีความสุขในการเรียนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2) นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนที่ได้รับโปรแกรม
การเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา หลังการทดลองมีความสุข  
ในการเรียนมากกว่านิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ที่ ไม่ ไ ด้ รับโปรแกรมการ เสริมสร้ างความสุขในการ เรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุชาดา แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) ได้พัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้การ
จัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย 82.86/83.03 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนอย่าง
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กระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนการ
สอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ4) ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส าราญ สิริภคมงคล ศิริเดช สุชีวะ และโชติกา ภาษีผล (ส าราญ สิริภคมงคล et al., 
2556) ได้พัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา
พบว่า 1) มาตรวัดความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
โครงสร้าง 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านคุณภาพของครูผู้สอน องค์ประกอบ  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน องค์ประกอบด้านความคิดเชิงบวก องค์ประกอบด้านความเชื่อมั่น 
ในตนเอง และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.442 - .881 2) มาตรวัดความสุขในการเรียนประกอบด้วยจ านวน 31 ตัวชี้วัด 128 ข้อค าถาม  
มีค่า IOC ระหว่าง 0.8 – 1.0 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.954 และ3) ผลการตรวจสอบโมเดล
ของมาตรวัดความสุขในการเรียนด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 234.27 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพศหญิงมี
คะแนนความสุขในการเรียนมากท่ีสุด 

คาร์เมล และคนอ่ืนๆ (Kamel, Martins, Pessanha, & Andrade, 2017) ได้ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการองค์กรแห่งความสุข การศึกษานี้แสดงให้เห็นความ
เป็นไปได้ในการหาสมดุลระหว่างความสุขกับการท างาน โดยวิเคราะห์ระดับความสุขของผู้คนที่
สภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปอ้างอิงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสุขในการท างานท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบต่างๆ  
ท าให้ความสุขในการเรียนได้รับการพัฒนา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. ก าหนดแบบแผนงานวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เนื่องจากประชากรมีความแปรปรวนของนักเรียนใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) ได้ 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 30 คน 

ก าหนดแบบแผนงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) ใช้รูปแบบการ

ทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-group pretest posttest design) 
ดังนี้ 

ตาราง 1  แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม ทดสอบก่อน วิธีสอน ทดสอบหลัง 
E T1 x T2 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
E  แทน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน 
X  แทน  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล

อย่างง่าย 
T1  แทน  การทดสอบก่อนเรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

และความสุขในการเรียน  
T2  แทน  การทดสอบหลังเรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

และความสุขในการเรียน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
1.1 ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  มี

ขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนา ดังนี้ 
1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ซึ่งเป็นสาระที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการศึกษา ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และผล
การเรียนรู้จากรายวิชา เครื่องกล 

1.1.2 ศึกษาเนื้อหาเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย จากหนังสือ และเอกสารต่างๆ เพื่อ
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย โดยก าหนดขอบเขตของเครื่องกลอย่างง่าย 
ประกอบด้วยเครื่องกลจ านวน 3 ชนิด คือ คาน ล้อและเพลา และรอก ก าหนดกรอบสาระการ
เรียนรู้ เวลาท ากิจกรรมของชุดกิจกรรม โดยก าหนดให้ชุดกิจกรรมมี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย  

กิจกรรมที่ 1 มือจับอเนกประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมที่ 3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 
กิจกรรมที่ 4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 
กิจกรรมที่ 5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 

1.1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม จาก
การศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
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ชื่อกิจกรรม แนวคิดส าคัญ จุดประสงค์การเรียน การบูรณาการกับสะเต็ม กิจกรรมการเรียน และ
ค าถามท้ายกิจกรรม 

1.1.4 ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามแนว
สะเต็ม พบว่า การออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็ม มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 1) เลือก
มาตรฐานหรือตัวชี้วัด 2) พัฒนาค าถามระบุประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ 3) บูรณาการความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 4) เชื่อมโยงความรู้สู่งานอาชีพ และ5) 
การออกแบบกิจกรรม 

1.1.5 ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 มือจับอเนกประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมที่ 3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 
กิจกรรมที่ 4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 
กิจกรรมที่ 5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 

1.1.6 ด าเนินการหาคุณภาพชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1.6.1 น าชุดกิจกรรมที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี ได้แก่  
ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์วราพร  ยี่สุ่นเทศ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และอาจารย์สุนารี  ชินราช ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

1.1.6.2 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลออย่างง่าย ใช้
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 
ระดับ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ & อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547) ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่
สอดคล้อง และน าผลการประเมินมาแปลงเป็นคะแนนได้ ดังนี้ 

สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  +1 
ไม่แน่ใจ  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  0 
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ไม่สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  -1 
 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลออย่างง่าย เท่ากับ 0.67-1.00  
1.1.6.3 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ด าเนินการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม

ตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และด้านการใช้ค าถาม ใช้แบบ
ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 
ระดับ ตามแนวชูศรี วงศ์รัตนะ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2560) ดังนี้ 

5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย 
1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนน ใช้ค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
4.51 – 5.00   หมายถึง  ดีมาก 
3.51 – 4.50   หมายถึง  ดี 
2.51 – 3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50   หมายถึง  พอใช้ 
1.00 – 1.50   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ดังตาราง 

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. การแปลความหมายของคะแนน 
1.  ด้านเนื้อหา 
2.  ด้านการใช้ภาษา 
3.  ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4.  ด้านการใช้ค าถาม 

4.67 
4.55 
4.73 
5.00 

0.12 
0.39 
0.23 
0 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.73 0.18 ดีมาก 
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จากข้อมูลในตาราง 2 พบว่า ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.73 และ 0.18 ตามล าดับ หมายความว่าชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

1.1.7 น าชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล 
อย่างง่าย ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องในชุดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1.7.1 ทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่เคยเรียนในเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย เพื่อดูความ
เหมาะสมของกิจกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะท ากิจกรรม 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนระบุว่าชุดกิจกรรมมีรูปแบบที่น่าสนใจ มีความ
สวยงาม ดึงดูดให้นักเรียนอยากท ากิจกรรม เนื้อหาที่ใช้สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน แต่เนื้อหาเกี่ยวกับล าดับการด าเนินกิจกรรมยังไม่ชัดเจน นักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องการด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น 

 1.1.7.2 ทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียน 9 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่เคยเรียนในเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย เพื่อดูความ
เหมาะสมของกิจกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะท ากิจกรรม 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนระบุว่าชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และอยากท ากิจกรรมมากขึ้น มีเนื้อหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่เข้าใจง่าย 

1.1.8 น าชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล  
อย่างง่าย ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และ
ผลการเรียนรู ้

1.2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดเนื้อหา โดยใช้การจัดกิจกรรมตามแนว
สะเต็มและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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ตาราง 3  แนวทางการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 
1 มือจับอเนกประสงค์ 2 
2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความสะดวก 4 
3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 4 
4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 4 
5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 4 

รวม 18 

 
1.2 .3  ผู้ เ ชี่ ยวชาญจ านวน 3  ท่ าน  ซึ่ ง เป็นชุด เ ดียวกันกับผู้ เ ชี่ ยวชาญ 

ที่ประเมินความสอดคล้อง และคุณภาพของชุดกิจกรรม พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์
กับแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ (ลัดดา
วัลย์ เพชรโรจน์ & อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547) ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง และ
น าผลการประเมินมาแปลงเป็นคะแนนได้ ดังนี้ 

สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  +1 
ไม่แน่ใจ  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  0 
ไม่สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  -1 

ผลการประเมินพบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์กับ
แผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดความสุขในการเรียน 

2.1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้าง และ
หาคุณภาพ ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.1.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จ านวน 3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลอย่างง่าย โดยเป็นสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจริง 
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ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การก าหนดปัญหา 3) การสร้างทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 4) การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ5) การตรวจสอบ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
และขยายองค์ความรู้ 

2.1.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกเป็นประเด็นย่อย (Analytic Rubrics 
Scoring) ให้ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การก าหนดปัญหา 3) การสร้าง
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ5) การตรวจสอบ พัฒนา
วิธีการแก้ปัญหาและขยายองค์ความรู้ โดยบรรยายลักษณะที่ปรากฏออกเป็นระดับคุณภาพ
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

4  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
3  คะแนน  หมายถึง  ดี 
2  คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ตอบ 

2.1.4 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคล้อง และ
คุณภาพของชุดกิจกรรม ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา ใช้ประเมิน
ความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ & อัจฉรา ช านิประศาสน์, 
2547) ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง และน าผลการประเมินมาแปลงเป็นคะแนนได้ 
ดังนี้ 

สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  +1 
ไม่แน่ใจ  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  0 
ไม่สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  -1 

ผลการประเมินพบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เท่ากับ 0.67-1.00 

2.1.5 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยเรียนในรายวิชาเครื่องกล จ านวน 50 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
หาความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบวัด พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) 
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ระหว่าง 0.49 – 0.71 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.32 – 0.50 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 

2.1.6 น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 

2.2 แบบวัดความสุขในการเรียน มีขั้นตอนการสร้าง และหาคุณภาพดังนี้ 
2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสุขในการเรียนโดยใช้  

ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย โดยพัฒนาจากแบบวัด
ความสุขในการเรียนของลัดดา หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต, 2557) ชัชวิทย์ สงวนภักร์ (ชัชวิทย์ 
สงวนภักร์, 2557) และสุชาดา แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) 

2.2.2 ก าหนดเป้าหมายในการวัดความสุขในการเรียน เป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท ากิจกรรม ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ของครู และด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน 

2.2.3 สร้างแบบวัดความสุขในการเรียน จ านวน 3 ด้านๆ ละ 10 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อความทางบวก และข้อความทางลบในจ านวนข้อที่เท่ากัน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ ตามแนวชูศรี วงศ์รัตนะ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 
2560) ดังนี้ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 
มีการแสดงออกตลอดเวลา ได้  5  คะแนน  ได้  1  คะแนน  
มีการแสดงออกสม่ าเสมอ ได้  4  คะแนน  ได้  2  คะแนน 
มีการแสดงออกเป็นครั้งคราว ได้  3  คะแนน  ได้  3  คะแนน 
มีการแสดงออกน้อยครั้ง ได้  2  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
ไม่มีพฤติกรรมแสดงออก ได้  1  คะแนน  ได้  5  คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.51 – 5.00  มีความสุขอยู่ในระดับดีมาก 
3.51 – 4.50  มีความสุขอยู่ในระดับดี 
2.51 – 3.50  มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  มีความสุขอยู่ในระดับพอใช้ 
1.00 – 1.50  มีความสุขอยู่ในระดับต่ า 
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2.2.4 น าแบบวัดความสุขในการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคล้อง และคุณภาพของชุดกิจกรรม ประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา ใช้ประเมินความสอดคล้อง ( IOC) แบบวัด
ความสุขในการเรียน มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ (ลัดดาวัลย์ 
เพชรโรจน์ & อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547) ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง และน า
ผลการประเมินมาแปลงเป็นคะแนนได้ ดังนี้ 

สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  +1 
ไม่แน่ใจ  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  0 
ไม่สอดคล้อง  ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเป็น  -1 

ผลการประเมินพบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสุขในการ
เรียน เท่ากับ 0.67-1.00 

2.2.5 น าแบบวัดความสุขในการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.94 

2.2.6 น าแบบวัดความสุขในการเรียนไปใช้กับนักเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน 

ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรม
ตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ต้องการจากการเรียนการสอนครั้งนี้  และด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 60 นาที และแบบวัดความสุขในการเรียน 
เวลา 40 นาท ี

2. ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 5 แผนใช้เวลา 22 คาบ โดยด าเนินการดังนี้ 
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ตาราง 4  การด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์
ท่ี 

รายละเอียด ผลงานนักเรียน แผนที่ จ านวน
คาบ 

1 -  ชี้แจงรายละเอียดการเรียนในรายวิชา
เครื่องกล 
-  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
-  ด าเนินการแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละ
ความสามารถ 

  2 

2 กิจกรรมที่ 1 มือจับอเนกประสงค์ 
-  ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวข้องกับคาน 
-  วางแผนและด าเนินการท ากิจกรรม 
-  การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิ้นงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ 

มือจับอเนกประสงค์ 1 2 

3 – 4 กิจกรรมที่  2 ลิฟต์ส่งของอ านวยความ
สะดวก 
-  ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวข้องกับคาน 
-  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
-  การระบุปัญหา และการค้นพบปัญหา 
-  การก าหนดปัญหา และวิธีการตรวจสอบ 
-  การสร้างทางเลือก และแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
-  การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
-  การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิ้นงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ และยอมรับแนว
ทางการแก้ปัญหา 

ลิฟต์ส่งของ 2 4 

5 – 6 กิจกรรมที่ 3 การส่งวัตถุขึ้นสู่ที่สูง 
-  ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวข้องกับรอก 
-  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 

เครื่องส่งวัตถุ 3 4 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

สัปดาห์
ท่ี 

รายละเอียด ผลงานนักเรียน แผนที่ จ านวน
คาบ 

 -  การระบุปัญหา และการค้นพบปัญหา 
-  การก าหนดปัญหา และวิธีการตรวจสอบ 
-  การสร้างทางเลือก และแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
-  การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
-  การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิ้นงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ และยอมรับแนว
ทางการแก้ปัญหา 

   

7 – 8 กิจกรรมที่ 4 เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถ ุ
-  ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวข้องกับล้อ
และเพลา 
-  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
-  การระบุปัญหา และการค้นพบปัญหา 
-  การก าหนดปัญหา และวิธีการตรวจสอบ 
-  การสร้างทางเลือก และแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
-  การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
-  การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิ้นงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ และยอมรับแนว
ทางการแก้ปัญหา 

เครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุ 4 4 

9 – 10 กิจกรรมที่ 5 เครื่องมือขนส่งสะดวกสบาย 
-  ศึกษาเอกสาร หลักการที่เกี่ยวข้องกับคาน 
รอก ล้อและเพลา 
-  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
-  การระบุปัญหา และการค้นพบปัญหา 

เครื่องขนส่งวัตถุ 5 4 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

สัปดาห์
ท่ี 

รายละเอียด ผลงานนักเรียน แผนที่ จ านวน
คาบ 

 -  การก าหนดปัญหา และวิธีการตรวจสอบ 
-  การสร้างทางเลือก และแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
-  การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
-  การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิ้นงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ และยอมรับแนว
ทางการแก้ปัญหา 

   

11 ท าแบบทดสอบหลังเรียน   2 
 รวม 22 

 
โดยลักษณะการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่าย มีรูปแบบการด าเนินการสอน โดยอ้างอิงจากกัญญารัตน์  โคจร (กัญญารัตน์ 
โคจร, 2555) ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2  แสดงแนวทางการด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

 

ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ศึกษาเอกสาร และหลักการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ด าเนินการ 

ด าเนินการศึกษาสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

การระบุปัญหา และการค้นพบปัญหา 

การก าหนดปัญหา และวิธีการตรวจสอบ 

การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

การสร้างทางเลือก และแนวทางในการแก้ปัญหา 

การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน และยอมรับแนวทางการแก้ปัญหา 

ด าเนินการตรวจสอบ 
ชิ้นงานมีปัญหา 

ชิ้นงานไม่มีปัญหา 
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3. กลุ่มตัวอย่างด าเนินการท าแบบทดสอบหลังเรียน ได้แก่ แบบวัดความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 60 นาที และแบบวัดความสุขในการเรียน เวลา 40 นาที 

4. ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนน จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดความสุขในการเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เครือ่งกลอย่างง่าย พิจารณาจากคะแนนจากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม และ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

2. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิจารณาจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตาม
แนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ 
T-test for Dependent Samples 

3. วิเคราะห์คะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
พิจารณาจากคะแนนการประเมินความสุขในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตาม
แนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ 
T-test for Dependent Samples 

4. วิเคราะห์ระดับความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิจารณา
จากคะแนนการประเมินความสุขในการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ คือ t-test for Dependent Samples เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 
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ที่เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
ความสุขในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายก่อนและหลังเรียนตามล าดับ 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
1. ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ห้องเรียนพิเศษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย มีผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 
ห้องเรียนพิเศษ อยู่ในระดับดี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ตามเกณฑ์ 80/80 
ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล

อย่างง่าย  หลังจากได้น าชุดกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดการเรียนรู้ตามตาราง 4 
ที่แสดงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
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ตาราง 5  ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย และค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย 

การทดสอบ 
ค่าร้อยละคะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรม 

ค่าร้อยละ
รวม (E1) 

ค่าร้อยละ 
(E2) 

กิจกรรม
ที่ 1 

กิจกรรม
ที่ 2 

กิจกรรม
ที่ 3 

กิจกรรม
ที่ 4 

กิจกรรม
ที่ 5 

ระหว่างท ากิจกรรม 92.00 88.00 88.30 87.70 87.00 88.60 - 
หลังเรียน - - - - - - 82.35 

 
จากตาราง 5 พบว่า ในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย นักเรียนมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88.60 และ
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย นักเรียนมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.35 จึงสรุป
ได้ว่าชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 88.60/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

2. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย วัดจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่าง
ง่าย มาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการทางสถิติ T-test for Dependent Samples ได้ผลดังตาราง 6 

ตาราง 6  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน 

การทดสอบ N  ̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 30 24.20 3.89 -50.67* 
หลังเรียน 30 66.30 2.99  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนว  
สะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 24.20 และ 3.89 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 66.30 และ 
2.99 ตามล าดับ สถิติทดสอบ T-test ได้ค่าเท่ากับ -50.67 มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่อง
เครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

3.  การเปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย วัด
จากแบบวัดความสุขในการเรียน 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาเปรียบเทียบกันโดยใช้
วิธีการทางสถิติ T-test for Dependent Samples ได้ผลดังตาราง 7  

ตาราง 7  เปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

การทดสอบ N  ̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 30 81.83 5.36 -17.33* 
หลังเรียน 30 128.10 11.71  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 7 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกล  
อย่างง่ายเท่ากับ 81.83 และ 5.36 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนหลังเรียนด้วย 
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 128.10 และ 11.71 ตามล าดับ  
สถิติทดสอบ T-test ได้ค่าเท่ากับ -17.33 มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 
แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 
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4.  การวิเคราะห์ระดับคะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย วัดจากแบบวัด
ความสุขในการเรียน 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
ตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มาวิเคราะห์ เป็นรายด้าน คือ 
ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท ากิจกรรม ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครู และด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน โดยใช้สถิติ คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลดังตาราง 8 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนของนักเรียน 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับการประเมิน 
1. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท า

กิจกรรม 
4.18 0.62 ดี 

2. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

4.47 0.59 ดี 

3. ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ
บรรยากาศในการเรียน 

4.16 0.69 ดี 

รวม 4.27 0.63 ดี 

 
จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ซึ่งแบ่งรายการประเมินออกเป็นด้าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมเท่ากับ 4.27 และ 
0.63 ตามล าดับ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 
 
 
 



 

บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 88.6/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความสุขในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนว
สะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่อง
เครื่องกลอย่างง่ายอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 88.6/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

จากการศึกษาการประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.6/82.35 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 อาจอธิบายได้ว่า 
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ในขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิธีการและขั้นตอนใน
การสร้างชุดกิจกรรม ตลอดจนศึกษาตัวอย่างของชุดกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดกิจกรรม 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนา โดยน าลักษณะเด่น ข้อดี และข้อจ ากัดของชุดกิจกรรมที่เคยมีผู้วิจัยท่านอ่ืนได้
ด าเนินการแล้วมาศึกษา วางแผนและออกแบบกิจกรรม มีขั้นตอนการด าเนินการ คือ วิเคราะห์
เนื้อหา จ าแนกเนื้อหาที่น ามาใช้ในการผลิตให้เป็นหน่วย แล้วแยกออกเป็นเนื้อหาย่อย ก าหนด
หน่วยการเรียนรู้โดยศึกษาค าอธิบายรายวิชาเพื่อศึกษาโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหา ศึกษา
จุดประสงค์โดยเปรียบเทียบจุดประสงค์กับเนื้อหา ก าหนดหัวเรื่องต้องค านึงถึงการแบ่งหัวเรื่อง 
และจ านวนหัวเรื่องโดยมุ่งให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมครบทุกระดับ มีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ มี
การเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ ก าหนดความคิดรวบยอด โดยความคิดรวบยอดต้องสอดคล้องกับหน่วย 
และหัวเรื่อง สรุปเป็นแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาให้สอดคล้อง  
ก าหนดวัตถุประสงค์โดยจะต้องสอดคล้องกับหัวเรื่อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป และ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ก าหนดกิจกรรมและเลือกสื่อ การก าหนดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ใช้มีหลาย
ประเภทโดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแนวทางในการเลือก
การผลิตสื่อการสอน ส่วนสื่อที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรมมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่ เป็นวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหัวเรื่อง จุดประสงค์ และกิจกรรม เนื้อหาสาระต้องเหมาะสมทั้งใน
เรื่องความยากง่าย และความถูกต้อง โดยกิจกรรมที่ใช้ในชุดกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริง 
เป็นไปตามลักษณะของกิจกรรมตามแนวสะเต็มที่มีการเชื่อมโยงความรู้  บูรณาการกับวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ  
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการบูรณาการกับวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาซึ่ง
มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนของ
กัญญารัตน์ โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) ซึ่งมีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ นอกจากนั้นเนื้อหาเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายยังเป็นพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรม ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน และระหว่างด าเนินกิจกรรมจะมีค าถามประกอบเพื่อ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงสาระส าคัญในการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมาย แนวคิด และลักษณะของกิจกรรมตามแนวสะเต็มของนักวิชาการหลาย
ท่าน ได้แก่ วศิณีส์ อิสรเสนา ณ อยุธยา (วศิณีส์  อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2559) พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 
(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) สุวินัย มงคลธารณ์ (สุวินัย  มงคลธารณ์, 2557) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า (เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า, 2559) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มวิชาเคมี 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และงานวิจัยของ 
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ชิทัม และคนอ่ืนๆ (Chittum et al., 2017) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสะเต็มหลังเลิกเรียนที่มีผล
ต่อแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้นส่งผลให้ชุดกิจกรรม
ตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
88.6/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 

2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนว  
สะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 24.20 และ 3.89 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 66.30 และ 2.99 
ตามล าดับ สถิติทดสอบ T-test ได้ค่าเท่ากับ -50.67 มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งน้อย
กว่า .05 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกล
อย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 อาจอธิบายได้ว่า  

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีกระบวนการด าเนินงาน
สอดคล้องกับชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เนื่องจากการพัฒนาชุดกิจกรรมดังกล่าวอาศัยรูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนของกัญญารัตน์ โคจร (กัญญารัตน์ โคจร, 2555) คือ 1) ขั้นกระตุ้น
ความสนใจ 2) ขั้นส ารวจตรวจสอบท าความเข้าใจปัญหา 3) ขั้นสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) 
ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ5) ขั้นตรวจสอบ ยอมรับและขยายองค์ความรู้ ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องกลอย่างง่าย ท าให้
นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากกระบวนการด าเนิน
กิจกรรม นอกจากนั้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องยังพบว่า การใช้มุมมองในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป ยอมรับในความสามารถของแต่ละบุคคลในการเสนอแนวความคิด เนื่องจาก
แต่ละคนจะมีมุมมองในการเห็นปัญหาได้แตกต่างกัน การรับฟังมุมมองต่างๆ ของแต่ละบุคคลจะ
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ช่วยให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ขึ้น การให้อิสระทางความคิด โดยให้เสรีภาพทาง
ความคิด ในการออกแบบแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยที่ยังไม่มีการประเมิน หรือการตัดสินใดๆ 
โดยการเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มากขึ้นเพียงใดจะท าให้มีโอกาสในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ
มากขึ้นด้วย ความหลากหลายของปัญหา การส่งเสริมการถาม และให้ความสนใจกับค าถาม
แปลกๆ มองปัญหาให้หลากหลายรอบด้าน การกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นการ
สร้างโอกาสในการที่จะคิดค้นการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และแปลกใหม่ น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเซทินคาย่า (Çetinkaya, 2014) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน และงานวิจัยของเฟื่องลัดดา 
จิตจักร (เฟื่องลัดดา จิตจักร, 2558) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบแผนการทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรร ค์ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

3. นักเรียนมีความสุขในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนว
สะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการเปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย พบว่า คะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่าง
ง่ายเท่ากับ 2.73 และ 0.26 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเท่ากับ 4.27 และ 0.34 ตามล าดับ สถิติทดสอบ T-
test ได้ค่าเท่ากับ -17.33 มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า คะแนน
เฉลี่ยความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 3 อาจอธิบายได้ว่า  
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ในการด าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
ท่ีให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขผลงานที่สร้างขึ้น ท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ต้องกังวล
ถึงความส าเร็จของชิ้นงาน นักเรียนมีความกดดันในการปฏิบัติกิจกรรมน้อยลง และเนื่องจาก
กิจกรรมในชุดกิจกรรมมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้ เกิดความ
สนใจในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ และรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน เพื่อน และครู เนื่องจากนักเรียนได้รับความรู้ใน
ขณะที่ตนเองมีความสุข จึงเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพดังผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาดา แก้วพิกุล (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555) ที่ได้พัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้การ
จัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า ในการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการเรียนพบว่า
ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น
โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของลัดดา หวังภาษิต (ลัดดา หวังภาษิต, 2557) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการเรียน
พบว่า การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองแต่ละช่วง (5 ช่วง) เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการ
เรียนส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนว 
สะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายอยู่ในระดับดี 

จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ซึ่งแบ่งรายการประเมินออกเป็นด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขในการเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมเท่ากับ 4.27 และ 0.63 
ตามล าดับ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องพบว่ากิจกรรมที่นัก เรียนด า เนินการใน 
ชุดกิจกรรมมีการเรียงเนื้อหาสาระแบบไล่ระดับความรู้ คือ เริ่มต้นศึกษาและด าเนินการท ากิจกรรม
จากเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ง่าย แล้วเพิ่มความยากของเนื้อหาและการด าเนินกิจกรรมใน
กิจกรรมถัดไป นอกจากนั้นวิธีการที่นักเรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศ กิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ 
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และมีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย มีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่
เรียน น าไปสู่การเกิดทักษะกระบวนการต่างๆ และการใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนขณะที่ก าลังท ากิจกรรมมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีโอกาสได้พิจารณา  
องค์ความรู้ที่จะท ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น กิจกรรมมีความหลากหลายมุ่งพัฒนา
กระบวนการคิดโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส าหรับแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
นอกจากนั้นการท ากิจกรรมกลุ่มนั้นส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวสมาชิกในกลุ่ม 
และครู โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมีความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถพบ
เห็นได้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน และยังมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนคือความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการทดสอบทางวิชาการ  และ
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้นักเรียน
รู้สึกสนุกและเพลิดเพลินกับการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของคาร์เมล 
และคนอ่ืนๆ (Kamel et al., 2017) ที่ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการองค์กร
แห่งความสุข ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการหาสมดุลระหว่างความสุขกับการท างาน โดย
วิเคราะห์ระดับความสุขของผู้คนที่สภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกัน สามารถน าไปอ้างอิง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสุขในการท างานท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น และ
ง า น วิ จั ย ข อ ง ชั ช วิ ท ย์  ส ง ว น ภั ก ร์  ( ชั ช วิ ท ย์  ส ง ว น ภั ก ร์ , 2 5 5 7 )  
ที่ได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียน
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา มีความสุขในการเรียนมากกว่านิสิตชั้นปีเดียวกันที่ไม่ได้รับโปรแกรม
การเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา และมีความสุขในการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนความสุขในการเรียนอยู่ในระดับดี 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้องเรียนพิเศษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น พบว่านักเรียนมีความสนใจ 
มีความกระตือรือร้นในการท างาน และต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน จาก
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งการน าชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายน้ีไปใช้ ควรประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
และวัยของผู้เรียน นอกจากนี้ควรปรับเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม เนื่องจากการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละคน แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน และควรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกล 
อย่างง่ายก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม จะท าให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน และเกิดทักษะตามที่ผู้วิจัย
ศึกษา 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  น าแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอ่ืนๆ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน เพื่อศึกษาว่าชุดกิจกรรมตามแนว
สะเต็มนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับเนื้อหาเรื่องใด และนักเรียนชั้นใดจึงจะเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ 

2.2  ในการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยในขั้นแรกอาจจะมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม และครั้งต่อไปอาจ
ให้นักเรียนก าหนดบทบาทด้วยตนเอง เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รู้จักการท างานร่วมกันและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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ตาราง  9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมตามแนว 
สะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ชุดกิจกรรม เนื้อหา 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ผลการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
เรื่องที่ 1 คาน 
  กิจกรรมที่  1 
มื อ จั บ
อเนกประสงค์ 
  กิจกรรมที่ 2 
ลิฟต์ส่งของ
อ านวยความ
สะดวก 
 
 
 
เรื่องที่ 2 รอก 
    กิจกรรมที่ 3 
การส่งวัตถุขึ้น
สู่ที่สูง 
 
 
 
 
 
 

 
- ความหมาย
ของคาน 
- ประเภท
ของคาน 
- โมเมนต์ 
- การ
ได้เปรียบ
เชิงกลของ
คาน 
 
 
- ความหมาย
ของรอก 
- ประเภท
ของรอก 
- การ
ได้เปรียบ
เชิงกลของ
รอก 
 
 

 
1. อธิบายลักษณะ
การท างานของคาน
ได้ 
2. น าความรู้เรื่องคาน
ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3. สร้างเครื่องมือที่
อาศัยหลักการของ
คานตามสถานการณ์
ที่ก าหดได้ 
 
1.  อธิบายหลักการ
ข อ ง ร อ ก แ ต่ ล ะ
ประเภท และสามารถ
น ามาเชื่อมโยงเพื่อ
ด าเนินการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได ้
2.  น าหลักการของ
รอกแต่ละประเภทไป 
ใช้ ในการออกแบบ
และสร้างเครื่องมือ 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
0 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0.67 

 
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ตาราง  9 (ต่อ) 

ชุดกิจกรรม เนื้อหา 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ผลการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
 
 
 
เรื่องที่ 3 ล้อ
และเพลา 
    กิจกรรมที่ 4 
เครื่อง
เคลื่อนย้าย
วัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทประยุกต์ 
    กิจกรรมที่ 5 
เครื่องมือขนส่ง
สะดวกสบาย 

 
 
 
 
 
- ความหมาย
ของล้อและ
เพลา 
- ประเภทของ
ล้อและเพลา 
- การ
ได้เปรียบ
เชิงกลของล้อ
และเพลา 

เพื่อแก้ปัญหาตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก าหนดให้ได ้
 
 
1. อธิบายลักษณะ
การท างานของล้อ
และเพลาได้ 
2. น าความรู้เรื่องล้อ
และเพลาไปใช้
อธิบายสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 
3. สร้างเครื่องมือที่
อาศัยหลักการของ
ล้อและเพลาตาม
สถานการณ์ที่ก าหด
ได้ 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

0.67 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ตาราง  10 การประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องกลอย่างง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉล่ีย 
ระดับการ
ประเมิน 

1 2 3 
1.  ด้านเนื้อหา 
    1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 
    1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้น
ของผู้เรียน 
    1.4 เนื้อหาที่มีความต่อเนื่องครบถ้วน 
    1.5 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

 
5 
4 
 
5 
 
5 
4 

 
5 
5 
 
5 
 
5 
4 

 
5 
4 
 
5 
 
5 
4 

 
15 
13 
 

15 
 

15 
12 

 
5.00 
4.33 

 
5.00 

 
5.00 
4.00 

 
ดีมาก 
ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดี 

ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
2.  ด้านการใช้ภาษา 
    2.1 ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง 
    2.2 มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
    2.3 ไม่วกวน เข้าใจง่าย 

 
4 
5 
4 

 
4 
5 
4 

 
5 
5 
5 

 
13 
15 
13 

 
4.33 
5.00 
4.33 

 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการใช้ภาษา 4.56 ดีมาก 
3.  ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
    3.1 กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะ 
    3.2 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม 
    3.3 การเรียงล าดับของกิจกรรม  
    3 . 4  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก เ รี ยนมี ทั กษะกา ร
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    3.5 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาใช้
สร้างชิ้นงานในการแกป้ัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

 
5 
5 
 
4 
5 
 
5 

 
5 
4 
 
5 
5 
 
5 
 

 
5 
4 
 
4 
5 
 
5 

 
15 
13 
 

13 
15 
 

15 

 
5.00 
4.33 

 
4.33 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 
ดี 
 
ดี 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ผลการประเมินคุณภาพด้านกิจกรรม
วิทยาศาสตร ์

24 24 23 71 4.73 ดีมาก 
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ตาราง  10 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉล่ีย 
ระดับการ
ประเมิน 

1 2 3 
4.  ด้านการใช้ค าถาม 
    4.1 จ านวนข้อค าถามในแต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 
    4 .2  ค าถามที่ ใ ช้มี ความสอดคล้องกับ
กิจกรรม 
    4.3 ค าถามส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

 
5 
 
5 
 
5 

 
5 
 
5 
 
5 

 
5 
 
5 
 
5 

 
15 

 
15 

 
15 

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

ด้านการใช้ค าถาม 15 15 15 45 5.00 ดีมาก 
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ตาราง  11 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกล
อย่างง่าย  

เลขที ่ คะแนนแบบทดสอบท้ายกิจกรรม คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(20 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 1 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 3 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 4 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 5 
(10 คะแนน) 

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

เลขที ่ คะแนนแบบทดสอบท้ายกิจกรรม คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(20 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 1 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 3 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที ่4 
(10 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 5 
(10 คะแนน) 

25 10 7 8 9 8 16 
26 10 10 9 9 9 16 
27 9 9 8 8 9 18 
28 9 8 10 9 8 16 
29 8 9 10 9 8 17 
30 8 10 8 8 9 16 
รวม 276 264 265 263 261 494 

 ̅ 9.20 8.80 8.83 8.77 8.70 16.47 
ร้อยละ 92 88 88.3 87.7 87 82.35 

E1 = 88.6 E2 = 82.35 
E1/E2 = 88.6/82.35 
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ตาราง  12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์กับแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของชุดกิจกรรม 
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3 .  สื่ อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา 
  5. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  6. การจัดเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและระดับชั้นของนักเรียน 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของชุดกิจกรรม 
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3 .  สื่ อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 
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ตาราง  12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

  5. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  6. การจัดเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและระดับชั้นของนักเรียน 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

3 
 
3 

1.00 
 

1.00 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของชุดกิจกรรม 
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.  สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
เนื้อหา 
  5. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  6. การจัดเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและระดับชั้นของนักเรียน 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของชุดกิจกรรม 
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
3 
 
3 
 
3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 
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ตาราง  12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
เนื้อหา 
  5. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  6. การจัดเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและระดับชั้นของนักเรียน 

 
1 
 
 
1 
 
1 

 
1 
 
 

1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
 

1 

 
3 
 
 
3 
 
3 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 

 
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของชุดกิจกรรม 
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.  สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
เนื้อหา 
  5. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  6. การจัดเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและระดับชั้นของนักเรียน 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 
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ตาราง  13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

สถานการณ์ที่ 1 
1. ความสอดคล้องของสถานการณ์ 
2. ความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อค าถาม 
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
4. ความถูกต้องของเกณฑ์การให้คะแนน 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้

สถานการณ์ที่ 2 
1. ความสอดคล้องของสถานการณ์ 
2. ความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อค าถาม 
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
4. ความถูกต้องของเกณฑ์การให้คะแนน 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้

สถานการณ์ที่ 3 
1. ความสอดคล้องของสถานการณ์ 
2. ความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อค าถาม 
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
4. ความถูกต้องของเกณฑ์การให้คะแนน 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
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ตาราง  14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสุขในการเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกากรท ากิจกรรม 
1.  นักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมที่ได้ท าไม่สนุก* 
2.  นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งในการเรียน 
3.  นักเรียนรู้สึกไม่อยากให้ถึงเวลาเรียน และเข้าเรียนสาย* 
4.  นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรม 
5.  เมื่อเกิดปัญหา หรือมีข้อสงสัยนักเรียนไม่กล้าถาม* 
6.  นักเรียนรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตนเอง 
7.  นักเรียนชอบท างานง่ายเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องเสียเวลาคิด* 
8. นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในการท ากิจกรรม 
9.  นักเรียนคิดว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม* 
10. นักเรียนไปศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนท ากิจกรรม 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้

ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
1.  นักเรียนรู้สึกเฉยชาเมื่อได้รับค าชมเชยจากครู* 
2. นักเรียนคิดว่าครูมีวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
3.  นักเรียนคิดว่าส่ิงที่ครูสอนไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้* 
4.  นักเรียนคิดว่าครูมีความเข้าใจนักเรียนแต่ละคน 
5.  นักเรียนคิดว่าส่ือการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจ* 
6. นักเรียนคิดว่าครูมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
7. ความรู้ที่ครูสอนไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน* 
8.  นักเรียนคิดว่าครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน 
9.  ครูไม่มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน* 
10. เมื่อเกิดปัญหาระหว่างท ากิจกรรม ครูได้ให้ก าลังใจท าให้
นักเรียนกล้าลงมือแก้ไข ปรับปรุงอีกครั้ง 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้

ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน 
1.  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับปรุง และพัฒนาผลงานท า
ให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 
2.  กิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน* 
3.  นักเรียนมักจะใช้เวลาว่างในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
0 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
3 
 
2 
 
3 

 
1.00 

 
0.67 

 
1.00 

 
ใช้ได ้

 
ใช้ได ้

 
ใช้ได ้
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ตาราง  14 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

กิจกรรมที่ท า 
4.  บรรยากาศในห้องเรียนท าให้นักเรียนไม่ต้องการท่ีจะเรียน* 
5.  สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมได้ง่าย 
6.  เมื่อผลงานท่ีได้มีปัญหา นักเรียนรู้สึกย่อท้อที่จะแก้ไข* 
7.  นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ท า 
8.  นักเรียนไม่อยากท ากิจกรรมที่มีการแข่งขันเพราะรู้ว่าไม่
สามารถท าได้ส าเร็จ* 
9.  นักเรียนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเพื่อนในห้องพูดคุยในเวลาที่ครู
ก าลังอธิบาย 
10. นักเรียนไม่อยากท ากิจกรรมเมื่อพบวา่สถานการณ์ปัญหาใน
กิจกรรมมีความยาก* 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
0 
1 
 
0 
1 
0 
 
1 
 
0 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
2 
3 
 
2 
3 
2 
 
3 
 
2 

 
0.67 
1.00 

 
0.67 
1.00 
0.67 

 
1.00 

 
0.67 

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้

 
ใช้ได ้
ใช้ได ้
ใช้ได ้

 
ใช้ได ้

 
ใช้ได ้
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ตาราง  15 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อที่ p r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.57 
0.67 
0.67 
0.49 
0.53 
0.58 
0.67 
0.69 
0.54 
0.55 
0.55 
0.71 
0.67 
0.51 
0.56 

0.40 
0.42 
0.42 
0.40 
0.44 
0.38 
0.42 
0.38 
0.44 
0.40 
0.44 
0.50 
0.42 
0.32 
0.42 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.98  และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสุขในการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.94 
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ภาคผนวก ค 
ผลคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการประเมิน 

และผลคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบวัดก่อนและหลังเรียน 
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ตาราง  16 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 
(81 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(81 คะแนน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

30 
31 
29 
24 
25 
26 
23 
21 
22 
25 
26 
25 
24 
22 
28 
27 
28 
20 
27 
25 
22 
27 
29 
17 

67 
67 
70 
64 
66 
70 
63 
63 
65 
63 
68 
69 
70 
63 
63 
69 
66 
65 
63 
67 
66 
63 
68 
66 
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ตาราง  16 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 
(81 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(81 คะแนน) 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

14 
20 
23 
25 
19 
22 

63 
71 
74 
65 
69 
63 
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ตาราง  17 คะแนนความสุขในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 
(150 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(150 คะแนน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

88 
85 
81 
81 
80 
80 
91 
71 
85 
79 
75 
89 
80 
90 
86 
82 
80 
90 
84 
77 
79 
81 
71 
88 

132 
131 
140 
136 
144 
128 
132 
133 
121 
133 
132 
108 
132 
128 
119 
126 
144 
110 
107 
142 
111 
129 
144 
127 
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ตาราง  17 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 
(150 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(150 คะแนน) 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

81 
82 
73 
82 
86 
78 

132 
133 
127 
145 
109 
108 
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ตาราง  18 ระดับคะแนนความสุขในการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านความรู้สึกของนกัเรียนทีม่ีต่อกากรท ากิจกรรม 
1. นักเรียนรู้สึกวา่กจิกรรมที่ได้ท าไม่สนุก* 
2. นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งในการเรียน 
3. นักเรียนรู้สึกไม่อยากให้ถึงเวลาเรียน และเขา้เรยีนสาย* 
4. นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท ากจิกรรม 
5. เมื่อเกิดปัญหา หรือมขี้อสงสัยนักเรียนไม่กล้าถาม* 
6. นักเรียนรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตนเอง 
7. นักเรียนชอบท างานงา่ยเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องเสียเวลาคิด* 
8. นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในการท ากจิกรรม 
9. นักเรียนคดิวา่ตนเองไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม* 
10. นักเรียนไปศกึษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนท ากิจกรรม 

 
4.13 
4.30 
4.07 
4.70 
4.10 
4.60 
3.53 
4.37 
4.30 
3.73 

 
0.57 
0.70 
0.69 
0.47 
0.71 
0.56 
0.68 
0.67 
0.53 
0.64 

 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ด้านความรู้สึกของนักเรียนท่ีมตี่อกากรท ากิจกรรม 4.18 0.62 ดี 
ด้านความรู้สึกของนกัเรียนทีม่ีต่อการจดัการเรียนรู้ของครู 
11. นักเรียนรู้สึกเฉยชาเมื่อได้รับค าชมเชยจากคร*ู 
12. นักเรียนคิดว่าครมูีวิธกีารสอนท่ีเหมาะสม 
13. นักเรียนคิดว่าส่ิงทีค่รูสอนไม่สามารถน าไปใชใ้นชวีิตจริงได้* 
14. นักเรียนคิดว่าครมูีความเขา้ใจนักเรียนแต่ละคน 
15. นักเรียนคิดว่าส่ือการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจ* 
16. นักเรียนคิดว่าครมูีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
17. ความรู้ที่ครูสอนไมใ่ช่สิ่งแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน* 
18. นักเรียนคิดว่าครมูีความเป็นกันเองกับนักเรียน 
19. ครูไม่มีส่วนช่วยให้นักเรียนมคีวามมั่นใจในการเรียน* 
20. เมื่อเกิดปัญหาระหวา่งท ากจิกรรม ครูได้ให้ก าลังใจท าให้นักเรยีนกล้าลง
มือแก้ไข ปรับปรุงอีกครัง้ 

 
4.23 
4.60 
4.17 
4.67 
4.37 
4.67 
4.13 
4.93 
4.40 
4.50 

 
0.68 
0.77 
0.65 
0.61 
0.55 
0.48 
0.68 
0.25 
0.50 
0.68 

 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

ด้านความรู้สึกของนักเรียนท่ีมตี่อการจดัการเรียนรู้ของครู 4.47 0.59 ดี 
ดา้นความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศในการเรียน 
21. การเปิดโอกาสให้นักเรยีนไดป้รับปรุง และพัฒนาผลงานท าให้นักเรียน
ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
22. กิจกรรมแต่ละกจิกรรมไมม่ีประโยชน์ต่อชวีิตประจ าวันของนักเรียน* 
23. นักเรียนมักจะใช้เวลาวา่งในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า* 

 
4.73 

 
4.23 
4.03 

 
0.45 

 
0.63 
0.81 

 
ดีมาก 

 
ดี 
ดี 
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ตาราง  18 (ต่อ) 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
24. บรรยากาศในห้องเรียนท าใหน้ักเรียนไม่ต้องการท่ีจะเรยีน* 
25. สถานท่ีที่ใช้ในการท ากิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ง่าย 

26. เมื่อผลงานท่ีได้มีปัญหา นักเรียนรู้สึกย่อท้อที่จะแก้ไข* 
27. นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินกับกจิกรรมที่ท า 
28. นักเรียนไม่อยากท ากจิกรรมที่มีการแขง่ขันเพราะรู้วา่ไม่สามารถท าได้
ส าเร็จ* 
29. นักเรียนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเพื่อนในห้องพูดคุยในเวลาที่ครูก าลังอธิบาย 

30. นักเรียนไม่อยากท ากจิกรรมเมื่อพบว่าสถานการณ์ปัญหาในกจิกรรมมี
ความยาก 

4.23 
4.33 
3.90 
4.57 
4.03 

 
3.60 
3.93 

0.73 
0.84 
0.76 
0.57 
0.67 

 
0.67 
0.74 

ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
 
ดี 
ดี 

ด้านความรู้สึกของนักเรียนท่ีมตี่อบรรยากาศในการเรยีน 4.16 0.69 ดี 

 
*ข้อความทางลบการพิจารณาคะแนนจะตรงข้ามกับการพิจารณาคะแนนข้อความทางบวกตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้ังไว้  
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา 
วัน เดือน ปี เกิด 30 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 326/7 ซอยวังหลัง 4 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเเลิศอันดับ 2 น าเสนอผลงานแบบบรรยาย เนื่องในการประ
ชมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร์พระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย" เมื่อ
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562   
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