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This research had the purpose of comparing learning achievement and scientific
problem-solving abilities of students before and after a learning activity by using STEM
Education and the Kolb learning circle. The second purpose was to study the changing
learning styles after learning activities.This study used a single group study research design.
The samples consisted of forty-four students in Mattayom Five, at Wat Phutthabucha School,
obtained by cluster random sampling. The tools used in this research, includied: (1) lesson
plans using STEM Education and the Kolb learning circle; (2) to create a learning achievement
test about heat and kinetic theory of gas tests with an item difficulty ( p= 0. 241 - 0. 793) ,
discriminatory power ( r= 0.214 - 0.571) and reliability ( KR-20 = 0.880) ; ( 3) the science
problem-solving ability test had the following levels of item difficulty ( p= 0. 414 - 0. 585) ,
discriminatory power (r= 0.429 - 0.683) and reliability (α = 0.610). The data was analyzed
using the arithmetical mean, standard deviation and multivariate analysis Hotelling’s T2. The
results demonstrated the following ( 1) the hypothesis testing, learning achievement and
scientific problem-solving ability of students after receiving integrated learning management
together with the Kolb learning circle was higher than before being taught at a significant level
of .05; and (2) the results revealed that the learning styles of the students changed to allow
more perception, and creative. Moreover, they could summarize concepts or principles and
most of the students adapted this knowledge to solve problems correctly and step-by-step
and applied it for use in different situations.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทัง้ นี ้เพราะความรู้ วิทยาศาสตร์
เป็ นพื ้นฐานของการสร้ างสรรค์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกในด้ านต่าง ๆ ตลอดจนช่วย
ยกระดับมาตรฐานความเป็ น อยู่ของประชาชนให้ สูงขึน้ ได้ ดังนัน้ หากประเทศใดที่ ประชากรมี
ความรู้ ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ากย่ อ มจะผลิ ต คิ ด ค้ น เทคโนโลยี ห รื อ ผลิ ต ผลทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ มากส่งผลให้ ประเทศมีความเจริ ญก้ าวหน้ า ลดการพึง่ พิงนานาประเทศน้ อยลงและ
สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในเรื่ องการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2543) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ไ ด้ ส รุ ป
ความส าคัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ ไ ว้ ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ในสัง คมโลกปั จ จุ บั น
และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับทุกคนทัง้ ในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทางานเหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์
และศาสตร์ อื่ น ๆ วิ ท ยาศาสตร์ ช่ ว ยให้ มนุ ษ ย์ ไ ด้ พั ฒ นาวิ ธี คิ ด ทั ง้ ความคิ ด เป็ น เหตุ เป็ น ผล
คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้ น คว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัด สิน ใจโดยใช้ ข้อมูลที่ ห ลากหลายและมีประจักษ์ พ ยานที่
ตรวจสอบได้ ดังนัน้ ทุก คนจึงจ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การพัฒ นาให้ ร้ ู วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ที่ จ ะมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่ มนุษ ย์ ส ร้ างสรรค์ ขึน้ สามารถน าความรู้ ไปใช้ อย่างมี
เหตุผล สร้ างสรรค์ และมี คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นสิ่งสาคัญ ในการพัฒนาประชากรให้ มีคณ
ุ ภาพจาเป็ นต้ องอาศัย
ปั จ จัย หลายด้ า น การศึก ษาเป็ น อี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ มี ส่ ว นส าคัญ อย่ า งยิ่ งต่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพ
ประชากร ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่ ง ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดช
พระราชทานแก่ค รู ใหญ่ และนักเรี ย น ณ ศาลาดุสิ ด าลัย พระราชวังดุสิ ต 22 กรกฎาคม 2520
ความว่า “การศึ ก ษาเป็ นเครื ่ อ งมื อ พัฒ นาความรู้ ความคิ ด ความประพฤติ ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม
และคุณธรรมของบุคคล เพื ่อให้เป็ นพลเมื องที ่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นับเป็ น เครื่ องมือ ส าคัญ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
เพื่อเป็ นฐานที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนักเรี ย นจากหน่ วยงานต่า ง ๆ อาทิ เช่น การ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน(O – Net) ที่จดั โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ( สมศ.) การทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางด้ านวิชาชีพและวิชาการหรื อ
GAT/PAT แต่ ท วาปั ญ หาของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน(O – Net) มีคะแนนเฉลี่ยใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ 3 ปี การศึกษาย้ อนหลังนับตังแต่
้ ปีการศึกษา 2558 – 2560
ร้ อยละ 33.40 ,ร้ อยละ 31.62 และร้ อยละ 29.37 ตามลาดับ พบว่าค่าสถิติของผลการทดสอบมี
แนวโน้ มลดลงเป็ นผลทาให้ ควรสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มากขึ ้น (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559) การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เน้ นการสืบเสาะหาความรู้
โดยให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นพบความรู้ และตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง (ประสาท เนื อง
เฉลิ ม , 2558) ผู้เรี ยนมีส่ว นร่ วมในทุก ขัน้ ตอนมีก ารท ากิ จ กรรมด้ วยการลงมือ ปฏิ บัติ จริ งอย่ า ง
หลากหลายและเหมาะสมกับระดับชัน้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน, 2551)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ น วัฒ นธรรมของสังคมแห่งการเรี ยนเรี ยนรู้ (Knowledge based
society) ทุกคนจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วย
ให้ คนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึน้ ช่วยพัฒ นาวิ ธีการคิ ดทาให้ ร้ ู จักคิ ดเป็ นเหตุผล คิ ดสร้ างสรรค์
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีทกั ษะในการสืบเสาะค้ นหาความรู้ ด้วยตนเอง สามารถแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ หลักฐานและข้ อมูลที่ตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) บุคคลที่
มีการคิดวิเคราะห์ จะสามารถแยกแยะเรื่ องราวหรื อเนื ้อเรื่ องต่าง ๆ จนสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหา
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม (ลักขณา สริ วฒ
ั น์, 2557) การคิดวิเคราะห์เป็ นพื ้นฐานของการคิดที่
สาคัญสาหรับการเรี ยนรู้ และการดาเนิ นชี วิต บุคคลที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดีจะมี
ความสามารถในด้ านอื่น ๆ เหนื อกว่าบุค คลอื่นทัง้ ด้ านสติ ปัญ ญาและการด าเนิ น ชี วิต การคิ ด
วิเคราะห์เป็ นทักษะที่ทกุ คนสามารถพัฒนาได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ สิ บสอง พ.ศ. 2560 – 2562 ให้
ความสาคัญกับพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความคิด
สร้ างสรรค์ มีทกั ษะการทางานและการใช้ ชีวิตที่พร้ อมเข้ าสู่ตลาดแรงงาน ดังนี ้ 1) ปรับกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้ เด็กมีการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ งสอดคล้ องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละ
ช่วงวัย เน้ นพัฒนาทักษะพืน้ ฐานด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้ านวิศวกรรม ด้ านคณิ ตศาสตร์
ด้ านศิลปะ และด้ านภาษาต่างประเทศ 2) สนับสนุนให้ เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
ที่ เอือ้ ต่อการพัฒ นาทักษะชี วิต และทัก ษะการเรี ย นรู้ อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง อาทิ การอ่า น การบ าเพ็ ญ
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ประโยชน์ ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การวางแผนชีวิต (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) เพราะในปั จจุบนั สังคมไทยก้ าวเข้ าสู่
โลกยุคดิ จิต อลอย่างเต็มตัว ทาให้ เศรษฐกิ จสังคมล้ วนดาเนิ น ไปอย่ างรวดเร็ ว มีการแข่งขัน สูง
การเข้ า ถึง แหล่ง ข้ อ มูล ปริ ม าณมหาศาลผ่ า นโลกออนไลน์ ม ากขึน้ ส่ ง ผลให้ คุณ ลัก ษณะเด็ ก
เปลี่ยนไปประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ ประเทศไทยก้ าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้ าวไปสู่ประเทศรายได้ สูงโดยใช้ นวัต กรรมทางเศรษฐกิ จสังคมและการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ สร้ างเศรษฐกิจและสามารถดาเนินชีวิต
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC ) ต่อไป (พรทิพย์ ศิริภทั
ราชัย, 2556)
ดัง นั น้ แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ องจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ นตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า
ผู้เรี ยนทุกคนมี ค วามสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ าผู้เรี ย นมี ค วามส าคัญ ที่ สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24
การจัดเนือ้ หาสาระกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่ า งระหว่า งบุค คล ผู้เรี ย นต้ อ งฝึ ก ทัก ษะกระบวนการคิ ด การจัด การและประยุก ต์
นาความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุข ดังนันใน
้
การจัดการเรี ยนรู้ จึงต้ องจัดการเรี ยนรู้ ที่ ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีทักษะการบวนการคิด รู้ จักวิ เคราะห์
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2545) เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ที่ มี ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ ค วรสร้ างเด็ ก และเยาวชนไทยให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีทกั ษะในการประยุกต์ให้ เข้ าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้ างความคิด
ของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่ งใหม่ ๆ สิ่ งที่ ท้ า ทาย สิ่ งที่ ย ากขึน้ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เด็ก และเยาวชนมี
ความคิด ว่ายิ่ งยากยิ่งท้ าทาย นั่น คื อความสาเร็ จของการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของชาติ
แต่ถ้าเด็กและเยาวชนพยายามหลีกหนี สิ่งท้ าทายไปหาสิ่งที่ ยากลาบากน้ อยกว่า หรื อใช้ ความ
พยายามน้ อยกว่าถือว่าไม่ประสบความสาเร็ จ จากปั ญ หานีน้ ัน้ อยู่ที่กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ควรมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีการพัฒ นาทักษะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย Core Subjects
and 21 st ซึ่ง เป็ น ความรู้ ในวิ ช าแกนและเนื อ้ หาประเด็ น ที่ ส าคัญ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่
ภาษาอั ง กฤษ การอ่ า น ศิ ล ปะ ในการใช้ ภาษาต่ า งประเทศ คณิ ตศาสตร์ วิ ท ยา ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้ าที่ พลเมืองและการปกครอง ,
Learning and innovation Skills ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ได้ แก่ค วามคิดสร้ างสรรค์ และ
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นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา การสื่อสารและการร่ วมมือ , Information, Media
and Technology Skills ได้ แก่ การรู้ เท่ าทัน สารสนเทศ การรู้ เท่ าทันสื่ อ การรู้ เท่ าทัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Life and Career Skills ได้ แก่ ทักษะชีวิตและการทางาน (The Partnership for
21st Century Skills,2009) มากกว่าการสอนที่มงุ่ เน้ นเนื ้อหา
กระบวนการเรี ยนการสอนด้ านสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
บูรณาการความรู้ โดยใช้ ความรู้ และทักษะทางวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ เหล่านี ้เข้ าด้ วยกันได้ สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะเหล่านี ้เพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน ซึง่ เป็ นนวัตกรรมการเรี ยน
การสอนแบบหนึ่งในการผลิ ต คนแนวใหม่ ให้ พ ร้ อ มที่ จะรั บความเปลี่ ย นแปลงของโลกอนาคต
ในด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาประเทศในยุคแห่งการแข่งขัน
กับนานาชาติและก้ าวให้ ทันประเทศอื่น ๆ ในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็ นประชาคม
โลก ซึง่ สอดคล้ องกับ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2559) ว่าเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง โดยจะพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) ที่ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะและสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปั จจุบนั และความก้ าวหน้ าในศตวรรษที่ 21 โดยมีกระบวนการ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นขัน้ ตอนของการแก้ ปัญหาหรื อสนองความต้ องการ ซึ่งมีได้ หลาย
รู ปแบบแต่มีขนตอนหลั
ั้
กๆดังนี ้ 1) ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็ นขันตอนที
้
่เริ่ มต้ นจาก
การที่ผ้ แู ก้ ปัญหาตระหนักถึงสิ่งที่เป็ นปั ญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็ นต้ องหาวิธีการหรื อสร้ าง
สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว 2) รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้ องกับ
ปั ญหา (Relate Information Search) หลังจากผู้แก้ ปัญหาทาคามเข้ าใจปั ญหาและสามารถระบุ
ปั ญหาย่อย ขันตอนต่
้
อไปคือการรวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาดังกล่าว
ในการค้ นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาดังกล่าว 3) ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา (Solution
Design) หลังจากเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาแล้ วขันตอนต่
้
อไป คือการนาความรู้ ที่
ได้ รวบรวมมาประยุกต์ เพื่อออกแบบวิ ธีก าร ก าหนดองค์ ประกอบของวิ ธีการหรื อผลผลิ ต ทัง้ นี ้
ผู้แก้ ปัญหาต้ องอ้ างอิงถึงความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวบรวมได้ ประเมิน
ตัดสินใจเลือกและใช้ ความรู้ ที่ได้ มาในการสร้ างภาพร่ างหรื อกาหนดเค้ าโครงของวิธีการแก้ ปัญหา
4) วางแผนและดาเนินการแก้ ปัญหา (Planning and Development) หลังจากที่ได้ ออกแบบวิธีการ
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และกาหนดเค้ าโครงของวิธีการแก้ ปัญ หาแล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการพัฒนาต้ นแบบ(Prototype)
ของสิ่งที่ได้ ออกแบบไว้ ในขันตอนนี
้
้ 5) ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหาหรื อ
ชิ ้นงาน (Testing Evaluation and Design Improvement) เป็ นขันตอนทดสอบและประเมิ
้
นการใช้
งานต้ นแบบเพื่อแก้ ปัญหา ผลที่ได้ จากการทดสอบและประเมินอาจถูกนามาใช้ ปรับปรุงและพัฒนา
ผลลัพธ์ให้ มีประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหามากขึ ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ ้นได้
หลายครัง้ ในกระบวนการแก้ ปั ญ หา 6) น าเสนอวิธีการแก้ ปัญ หา ผลการแก้ ปัญ หาหรื อชิน้ งาน
(Presentation) หลังจากการพัฒนาปรับปรุ งทดสอบและประเมินวิธีการแก้ ปัญหาหรื อผลลัพธ์จนมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ ว ผู้แก้ ปัญหาต้ องนาเสนอผลลัพธ์ตอ่ สาธารณชน โดยต้ องออกแบบ
วิธีการนาเสนอข้ อมูลที่เข้ าใจง่ายและน่าสนใจ (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2559)
ซึ่ง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แบบบู รณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556) ได้ ก ล่า วบทบาทผู้เรี ย นไว้ ดังนี ้ 1) ผู้เรี ย นมี ทัก ษะการคิ ด
วิ เคราะห์ คิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด แก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง และสร้ างนวัต กรรมที่ ใช้ ส ะเต็ ม เป็ น พื น้ ฐาน
2) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ อย่างมีความสุขและมองเห็นเส้ นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 3) ผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสงู ขึ ้น 4) ผู้เรี ยนลงมือออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่ท้าทายความรู้ ความสามารถกระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาโดยใช้ สถานการณ์ ที่เป็ น
ปั ญหาในโลกปั จจุบนั ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความตังใจเรี
้ ยน ในส่วนบทบาทครู ต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษา (จารัส อินทลาภาพร, มารุ ต พัฒ ผล, วิชัย วงษ์ ใหญ่ , & ศรี ส มร พุ่ม
สะอาด, 2558) ได้ กล่าวถึงบทบาทของผู้สอน ดังนี ้ 1) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ตื่นเต้ น
น่าสนใจ สนุกสนาน มีชีวิตชีวาเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาใน
สถานการณ์ จ ริ ง 2) ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึก ษาที่ ท้ า ทายความรู้
ความสามารถกระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาของผู้เรี ยน โดยใช้ สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาในโลก
ปั จจุบนั 3) จัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รียนลงมือปฏิบตั ิ 4) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการใน 3 สาระ
ได้ แก่ สาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม 5) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-based learning) โดยสร้ าง
สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับชีวิตจริ งและท้ าทายกระบวนการคิดของผู้เรี ยน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการคิดหาคาตอบโดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสร้ างองค์ความรู้
ได้ ด้วยตนเอง 6) ผู้สอนเป็ นโค้ ช (Coach) 7) ผู้สอนเป็ นพี่เลี ้ยงทางวิชาการ (Mentor) 8) ผู้สอนเป็ น
ผู้ตงค
ั ้ าถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนคิด สอดคล้ องกับจณาพิชญ์ อาสนาชัย (2556) ได้ กล่าวไว้ ว่าวิธีที่
จะท าให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ ได้ ดี จะต้ อ งได้ ฝึ ก การคิ ด สร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง รู้ จัก ไตร่ ต รองปั ญ หา
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ร่ วมกับผู้อื่น ในระบบกลุ่ม ได้ เผชิญ ปั ญ หาได้ ล งมือปฏิบัติได้ รับประสบการณ์ ตรงและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการและความสนใจของ
นักเรียนทังยั
้ งได้ รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆในการเรี ยนและมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ที่ดีขึ ้น
ซึ่งคอร์ ป (Kolb D. A & Fry R. E, 1974) ได้ เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ ว่า
สามารถที่จะเริ่ มจากจุดใดจุดหนึ่งและควรจะถูกพิจารณาเป็ นวัฏจักรที่ต่อเนื่อง โดยกระบวนการ
จัดการเรี ยนการรู้ เริ่ มจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ซงึ่ สอดคล้ องกับขันตอนประสบการณ์
้
จริ ง
เชิ งรู ปธรรม (Concrete experiences) ในวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป จากนัน้ ผู้เรี ยนจะตกผลึก
ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ เรียนรู้มา ซึง่ สอดคล้ องกับขันตอนการสั
้
งเกตที่มีการไตร่ตรอง สะท้ อน
ความคิ ด (reflective observation) โดยในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ู สอนจะต้ องท าหน้ าที่ เป็ นกระบวนกร
(facilitator) และให้ ผ ลตอบกลับ (feedback) กลับ หลัง จากกระบวนการนี ้ ผู้ เรี ย นจะตกผลึ ก
ความคิด ซึ่งตรงกับขันตอนของ
้
abstract conceptualization และเมื่อนาไปทดลองทา/ทดลองใช้
ซึง่ เป็ นขันตอน
้
active experimentationจะทราบถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และนาสิ่งเหล่านี ้ไปวางแผนการ
เรี ยนรู้ และวนกลับเข้ าในวัฏจักรการเรี ยนรู้เดิมอีกครัง้ หนึง่
ดังนัน้ เมื่ อ บุค คลได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงหรื อ ประสบการณ์ ที่ เป็ น รู ป ธรรม (Concrete
Experience) บุ ค คลจะเรี ย นรู้ จากการสั ง เกตและการไตร่ ต รอง (Reflective Observation)
ประสบการณ์นนและสร้
ั้
างความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) ซึง่ บุคคลนันสามารถ
้
น ามาปรั บ ใช้ หรื อ ทดลองใช้ ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ (Active Experimentation) อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ ใหม่และเริ่ มการเรี ยนรู้ ตามวัฏจักรในรอบใหม่ต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ ทิ ศนา แขมมณี
(2551) อาจสรุ ปได้ ว่า “การเรี ยนรู้ คือกระบวนการที่ ซึ่งความรู้ ได้ ถูกสร้ างขึ ้นจากการแปรเปลี่ยน
ประสบการณ์ ” ซึ่งสอดคล้ องกับ เสาวภา วิ ชาดี (2554) ที่ ก ล่า วว่า การศึก ษารู ปแบบต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ท ฤษ ฎี การเรี ย น รู้ แบ บประสบ การณ์ ท าให้ ผู้ สอน เข้ าใจผู้ เรี ย น มากขึ น้
สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับลีลาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีแรงจูงใจต่อการเรี ยนมากที่สดุ ดังนันในการจั
้
ดการสอนโดยยึดลีลาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนนัน้ ผู้สอนจาเป็ นต้ องจัดการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาก เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ความถนัด ความสนใจ ความสามารถของผู้เรี ยน โดยคานึงถึงลักษณะการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่
แตกต่างกัน ผู้เรียนจึงจะเกิดความสุขในการเรี ยน โดยที่ผ้ เู รี ยนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ าด้ วยกันตามกระบวนการสอน
สะเต็ ม ศึ ก ษา ซึ่ง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถส่ ง ผลให้ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นสู ง ขึ น้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
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อาทิตยา พูนเรื อง (2559) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นเรื่ อ ง เคมี ที่ เป็ นพื น้ ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษา ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ มศึก ษา พบว่ า นัก เรี ยนมี ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่าก่ อนเรี ยน และนักเรี ยนมีค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย น
แตกต่างกัน โดยความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
จากสภาพที่กล่าวมาทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่ จะนาการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ปซึง่ เป็ นรู ปแบบการสอนที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถ
และส่ งเสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ทักษะกระบวนการแก้ ปั ญ หาผู้เรี ย นได้ พัฒ นาทัก ษะในการคิ ด การ
แก้ ปัญหา และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ เพื่อตัดสินการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างมีหลักการ
และเหตุผ ล ซึ่งยุท ธวิ ธีในการฝึ ก ให้ บุค คลเกิ ด นิ สัย ต่า ง ๆ ดังกล่ าวมาข้ า งต้ น จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
คานึงถึงองค์ ประกอบด้ านทักษะในการคิด ความรู้ สึก การแก้ ปัญ หา การลงมือปฏิบัติ รวมทัง้
ลักษณะนิสยั ที่ดีพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ของผู้เรี ยน ซึ่งส่งผลให้ เด็กเกิดความพร้ อมในการเรี ยนรู้ และ
สามารถแสดงออกมาได้ ในทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ตามรู ปแบบบูรณาการสะเต็มศึ กษาเป็ น
กระบวนการในการแก้ ปัญหาการตัดสินอย่างเป็ นระบบ หากนามาใช้ ในการเรี ยนการสอน จะช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบซึ่งสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สูงขึ ้น ตลอดจน
สามารถนาไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของ
คอร์ ปหลังการจัดการเรียนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้หรื อไม่
2. การจัด การเรี ย นรู้ แบบบู รณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาร่ ว มกับ วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ ของ
คอร์ ปส่งผลให้ นกั เรียนมีการเปลี่ยนของลีลาการเรี ยนรู้อย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหลังได้ รับ การจัดการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ะได้ กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ แบบบู รณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป ซึง่ เป็ นแนวทางให้ แก่ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มอื่น ๆ ในการออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด แก้ ปัญ หาทางวิท ยาศาสตร์
เพิ่มขึ ้น สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริ มผู้เรี ยนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มีโรงเรี ยน
จานวน 67 โรงเรียน จานวนนักเรียน 16,265 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2561 โรงเรี ย นวัด พุท ธบูช า ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.1 โดยใช้ ขนาดอิทธิพล 0.8 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ท าให้ ได้ ขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งขัน้ ต่ าอย่ า งน้ อ ย 13 คน จากนัน้ ผู้วิจัย จึงท าการสุ่มแบบแบ่ งกลุ่ ม
(cluster random sampling) โดยมี ห้ องเรี ย นเป็ นหน่ ว ยการสุ่ ม ได้ ห้ องเรี ย นแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ มา 1 ห้ องเรี ยนคือกลุ่มแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
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ห้ อง ม. 5/3 มีจานวนนักเรี ยนทัง้ หมด 44 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนชาย 19 คน และนักเรี ยนหญิ ง 25
คน เพื่อให้ ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
สาหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ผู้วิจยั ได้ ทาการ
เลือกเฉพาะเจาะจงนักเรี ยนจากแต่ละกลุ่มระดับความสามารถได้ นักเรี ยนจานวน 13 คน โดย
พิจารณาจากความสม่าเสมอในการเข้ าร่ วมกิจกรรม ความเข้ าใจและยินดีให้ ข้อมูล ทังนี
้ ส้ ามารถ
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ เก่ง ปานกลาง และต้ องปรับปรุง จากคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องของไหล กลุ่มเก่ง คือ กลุ่มคะแนนระหว่าง 7 – 10 คะแนน กลุ่ม
ปานกลางคือ กลุ่มคะแนนระหว่าง 4 – 6 คะแนน และกลุ่มต้ องปรับปรุ ง คือ กลุ่มคะแนน 0 – 3
คะแนน เนื่องจากของไหลเป็ นเนือ้ หาส่วนต้ นที่จะนาไปต่อยอดความรู้ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความร้ อน
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส จึงจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเข้ าใจในเนื ้อหาและความสอดคล้ องกันของ
บทเรี ย นได้ มากขึ น้ ซึ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งนี เ้ ลื อ กจากการที่ ผ้ ู วิ จั ย สามารถท าการทดลองได้ จบ
กระบวนการทดลองและได้ รับความอนุเคราะห์จากผู้บริ หารโรงเรี ยน เนื่องจากระยะเวลาในการทา
การทดลองเป็ นเวลานาน ซึง่ โรงเรี ยนวัดพุทธบูชามีนกั เรี ยนที่มีลกั ษณะครอบคลุมกับลักษณะของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา
ขอบเขตของเนือ้ หา
ขอบเขตของเนือ้ หาที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้อยู่ในสาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว. 5.1 เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรู ปพลังงาน ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสาร
และพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชี วิตและสิ่งแวดล้ อ ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์โดยใช้ หนังสือเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิ สิกส์ เล่ม 5
จั ด ท าโดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส เหตุผลที่ ผ้ ูวิจัยเลือกใช้ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
ของแก๊ ส เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีปริมาณเนื ้อหาที่เหมาะสมต่อการทาการทดลองและเนื ้อหาเป็ นเรื่ อง
ที่ยากต่อการถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นทฤษฎี ซึง่ มีหน่วย 5 หน่วยการเรี ยนย่อย ดังนี ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความร้ อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แก๊ สอุดมคติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พลังงานภายในระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การประยุกต์
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ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการท าการทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2561 โดยใช้ เวลา
ทดลองรวม 16 คาบเรี ยน แบ่งเป็ น ทาการสอน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที และทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน 2 คาบเรี ยน
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน
2 คาบเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความร้ อน
4 คาบเรี ยน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แก๊ สอุดมคติ
2 คาบเรี ยน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
3 คาบเรี ยน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พลังงานภายในระบบ 2 คาบเรี ยน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การประยุกต์
1 คาบเรี ยน
ตัวแปรที่ศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จาแนกตัวแปรที่ศกึ ษาดังนี ้
1. ตัวแปรจัด กระท า ได้ แก่ การจัด การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ
วัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
2. ตัวแปรตาม การศึกษาครัง้ นี ้แบ่งตัวแปรตามออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1 ตัวแปรตามที่ศกึ ษาจากข้ อมูลเชิงปริ มาณ ประกอบด้ วย
2.1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
2.1.2
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.2 ตัวแปรตามที่ ศึก ษาจากข้ อ มูล เชิ งคุณ ภาพคื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ (Learning
Style) แบ่งเป็ น 4 รูปแบบดังนี ้
2.2.1.
แบบคิดอเนกนัย (Divergers)
2.2.2.
แบบซึมซับ (Assimilators)
2.2.3.
แบบคิดเอกนัย (Convergers)
2.2.4.
แบบปรังปรุง (Accommodators)
โดยผู้วิจัยต้ องการศึก ษาเพื่ อทาความเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงของลีล าการเรี ยนรู้ ต าม
วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ปของนักเรี ยน เมื่อได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึก ษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยน ซึ่งความรู้ ได้ นนถู
ั ้ กสร้ างขึ ้นจากการแปรเปลี่ยนประสบการณ์
ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ด้ วยกันคือ 1) การให้ ประสบการณ์ จริ ง
(Concrete Experiences) โดยผู้เรี ยนต้ องเปิ ดใจเพื่อเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ใหม่ที่ได้ รับ เน้ นการ
ใช้ ค วามรู้ สึกและยึด ถื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึน้ จริ งตามที่ ตนประสบ และต่อมา 2) เกิ ด การสังเกตที่ มีการ
ไตร่ ตรอง สะท้ อนความคิดที่ได้ จากประสบการณ์ จริ ง โดยการสังเกตอย่างรอบคอบ (Reflective
Observation) 3) น าไปสู่ ก ารสร้ างแนวความคิ ด (Abstract Conceptualization) ซึ่ ง เป็ นการ
ประมวลความรู้ ออกมาเป็ นแนวคิดหรื อหลักการของตนเอง ใช้ ความคิดในการสรุ ปรวบยอดเป็ น
หลักการต่าง ๆ และ 4) นาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อดูผล (Active Experimentation) ซึ่งผลจาก
การทดลองจริ งนัน้ อาจน าไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ ๆ และเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ห มุน เวียนเป็ น
วัฏจักรกันอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในการเชื่อมโยงและแก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทัง้
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ ที่วดั จาก
การทาแบบทดสอบ เรื่ องความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส โดยมีเนื ้อหาย่อย คือ ความร้ อน แก๊ ส
อุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส พลังงานภายในระบบ และการประยุกต์ โดยแบบทดสอบประกอบไป
ด้ วยพฤติกรรม 4 ด้ าน คือ ความรู้ ความเข้ าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนาความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนา
ความรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ในการหาค าตอบและแก้ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้ องกับบทเรียนเรื่องความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดย
วัด จากแบบทดสอบเพื่ อ วัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้
จ านวน 4 ข้ อ โดยวัด ความสามารถ 4 ขัน้ ตอน ตามขัน้ ตอนของกระบวนการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ แก่
1) ขัน้ ระบุ ปั ญหา หมายถึ ง ความสามารถในการระบุ ปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
สถานการณ์ที่กาหนดให้ มากที่สดุ ภายในขอบเขตข้ อเท็จจริ งที่กาหนดให้
2) ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหา
โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงของสถานการณ์ที่กาหนดให้
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3) ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผนหรื อเสนอ
แนวทางในการคิดแก้ ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปั ญหาที่ระบุไว้ อย่างสมเหตุสมผล
4) ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายได้ ว่าผลที่เกิดจากการ
กาหนดวิธีการคิดแก้ ปัญหานัน้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่ระบุไว้ หรื อไม่ ผลที่ได้ จะเป็ นอย่างไร
4. ลีลาการเรี ยนรู้ หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู้ ของแต่ละบุคคลที่ ชอบหรื อถนัดใช้ เป็ น
ประจา ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ บุคคลนัน้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สุด และการวิ จัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจั ย
เลือกใช้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการตามวัฏจักรของคอร์ ป ซึง่ แบ่งลีลาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนออกเป็ น 4 แบบ ได้ แก่
4.1 แบบคิดอเนกนัย (Divergers) หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการเรี
้
ยนรู้
ขันที
้ ่ 1 และขัน้ ที่ 2 เป็ นแบบที่ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการรับรู้ และการสร้ างจินตนาการต่าง ๆ
ขึ ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะทางาน
ได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง
4.2 แบบซึมซับ (Assimilators) หมายถึง รูปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการเรี
้
ยนรู้ขนั ้
ที่ 2 และขัน้ ที่ 3 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปหลักการหรื อกฎเกณฑ์
ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี ้มักสนใจในหลักการที่เป็ นนามธรรมมากกว่าแต่ไ ม่ชอบการลงมือ
ปฏิบตั ิและมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
4.3 แบบคิดเอกนัย (Convergers) หมายถึง รูปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการเรี
้
ยนรู้
ขันที
้ ่ 3 และขันที
้ ่ 4 เป็ นรูปแบบการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการนาแนวคิดที่เป็ นนามธรรม
ไปใช้ ในการปฏิบตั ิผ้ เู รียนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้สามารถสรุปวิธีที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงวิธีเดียวที่จะ
สามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้ อารมณ์ในการแก้ ปัญหาแต่ใช้ เหตุผล ชอบทางานกับ
วัต ถุม ากกว่ า ท างานกับ บุค คล มัก มี ค วามสนใจที่ เฉพาะเจาะจงในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสิ่งนัน้
4.4 แบบปรับปรุ ง (Accommodators) หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการ
้
เรี ยนรู้ ขนที
ั ้ ่ 4 และขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะชอบลงมือปฏิบตั ิชอบทดลองและจะ
ทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้ การปรับตัว มีแนวโน้ มจะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการที่ตน
นึกคิดขึ ้นเองในลักษณะที่ชอบลองผิดลองถูกและชอบทางานร่วมกับผู้อื่น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ปนัน้ ประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
คื อ 1) ขัน้ ประสบการณ์ รู ป ธรรม (Concrete Experiences) 2) ขั น้ การไตร่ ต รอง (Reflective
Observation) 3) ขัน้ การสรุ ป (Abstract Conceptualization) และ 4) ขัน้ การทดลองปฏิบัติ จริ ง
(Active Experimentation) ซึ่ ง สามารถจ าแนกลี ล าการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นเป็ น 4 แบบ ได้ แก่
แบบคิดอเนกนัย แบบซึมซับ แบบคิดเอกนัยและแบบปรั บปรุ ง โดยวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ปได้
แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างไม่จากัดโดยขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์รูปธรรมที่ผ้ เู รี ยน
จะได้ เข้ าไปสัมผัสหรื อมีส่วนร่วม ดังนัน้ การที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ นัน้ ผู้สอนหรื อครู เกื ้อหนุน
และผู้เกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องสร้ างหรื อจัดประสบการณ์รูปธรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
เป้ าหมายหรื อมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลัก สูต รให้ กับผู้เรี ย นได้ เข้ าร่ วม อี ก ทัง้ ยังต้ อ งก าหนด
ขันตอน
้
วิธีการ และเครื่ องมือช่วยเรี ยนรู้ที่จะสามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่ วมประสบการณ์และคง
สภาพการเข้ าร่วมนันอย่
้ างตังใจอยู
้
่ได้ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และมีสมรรถนะตามความคาดหวังของ
หลักสูตร (ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย, 2557)
กระบวนการเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษา เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิต
จริ ง โดยจะพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชี พ ผ่ า นประสบการณ์ ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project – Based
Learning) หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning) ที่ ช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะและสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
ปั จ จุบัน และความก้ า วหน้ า ในศตวรรษที่ 21(กมลฉั ต ร กล่ อ มอิ่ ม , 2559)โดยมี ก ระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นขันตอนของการแก้
้
ปัญหาหรื อสนองความต้ องการ (ศูนย์สะเต็มศึกษา
แห่งชาติ, 2559)
ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ปจะ
ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถและส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ช่วยให้ เกิด
การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบซึง่ สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น และในการจัดการเรี ยนรู้
ของผู้เรียนนัน้ ควรจัดให้ มีกิจกรรมหลากหลายในการฝึ กฝนทักษะด้ านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวิธีการ
เรี ยนรู้ ให้ มากที่สุด ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการเรี ยนรู้ ที่สามารถส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสูงขึ ้นได้ (อาทิตยา พูนเรื อง, 2559)
(คงขวัญ ทิพย์อักษร, 2559) จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็ม
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ศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถใน
การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนคอร์ ป และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนส่งผลต่อสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางวิท ยาศาสตร์
ดังภาพประกอบ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ความสามารถในการ
แนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป

แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ลีลาการเรี ยนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
หลังจากนักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการ
เรี ย นรู้ ของคอร์ ป แล้ ว มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ สงู กว่าก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้โดยใช้ สะเต็มศึกษา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของสะเต็มศึกษา
1.2 ความหมายของการเรี ยนรู้โดยใช้ สะเต็มศึกษา
1.3 แนวคิดและลักษณะสาคัญของสะเต็มศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา
1.5 แนวทางการวัดและประเมินผลสะเต็มศึกษา
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ตามแนวคิด วัฏจักรการเรี ยนรู้
ของคอร์ ป
2.1 แนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
2.2 ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรี ยนตามแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
3. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
3.2 ความมุง่ หมายของการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
4. เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.2 การเรียนการสอนกับการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.3 กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5. เอกสารเกี่ยวกับการวิจยั แบบรองรับภายใน (Embedded Design)
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

16
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ โดยใช้ สะเต็มศึกษา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนที่อาศัยหลักการเรี ยนรู้ ย้อนกลับโดยใช้ เทคโนโลยี
และแนวทางอาชีพ เป็ นสื่อและเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาความรู้ พื ้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เป็ นการบูรณาการข้ ามกลุม่ สาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นัน่ คือเป็ น
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์
(E) และ คณิตศาสตร์ (M) ทังนี
้ ้ได้ นาจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชา
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว ในทุกระดับชัน้ ตังแต่
้ อนุบาล ไปจนถึง อาชีวะศึกษา หรื ออุดมศึกษา
เพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง และประกอบอาชีพในอนาคต (ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย, 2557)
ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็ม
ที่มา: สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556)
การจัด การเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เป็ น การจัด การเรี ยนรู้ ที่ ไม่เน้ น ท่ องจาเนื อ้ หา
แต่ฝึ กให้ ร้ ู จักคิด ตัง้ คาถาม แก้ ปัญ หา ทักษะการหาข้ อ มูล และการวิ เคราะห์ ข้อ ค้ น พบใหม่ ๆ
สามารถนาเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เพื่อแก้ ปัญหาสาคัญ ๆ ที่สามารถพบได้ จาก
ชีวิตจริ ง นอกจากนี ้สะเต็มศึกษายังส่งเสริ มการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมหรื อโครงงานที่ม่งุ แก้ ไขปั ญหาที่
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พบเห็ น ในชี วิ ต จริ ง เพื่ อสร้ างประสบการณ์ ทัก ษะชี วิ ต ความคิ ด สร้ างสรรค์ น าไปสู่ก ารสร้ าง
นวัตกรรม ซึง่ วิศวกรรมศาสตร์ ในสะเต็มศึกษาในระดับโรงเรี ยนจะหมายถึงการสร้ าง การดัดแปลง
การทาต้ นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรื อการบริ การ โดยการประยุกต์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยมศักยภาพที่จะนาไปใช้ สาหรับศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อการทางานจริ งในอนาคต
สะเต็มศึกษาไม่ได้ จากัดอยู่เพียงรายวิชาที่กล่าวมาข้ างต้ นเพียงเท่านัน้ แต่สามารถ
น ารายวิ ช าอื่ น ๆ ตัว อย่ า งเช่ น ศิ ล ปะ ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สุข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา เป็ น ต้ น
มาบูรณาการเพื่อนาทักษะความรู้ ด้านอื่น ๆ ได้ และหากนาเอาการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก Active learning
มาใช้ ร่วมด้ วย อาจทาให้ แนวคิดสะเต็มศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้แบบเขิงรุกและเชิงรับ
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรี ยนรู้
ที่มา: (ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย, 2557)
เนื่ องจาก ก ารเรี ยน รู้ แบ บ เชิ งรั บ (Passive Learning) จะท าให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลจากการเรี ยนรู้ ได้ เพียงครึ่งเดียวของศักยภาพที่มีทงหมด
ั้
ในขณะที่
การเรี ยนแบบเชิงรุก (Active learning) สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การเรี ยนรู้ ได้ อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนแบบเชิงรุ ก ได้ แก่ การเรี ยนแบบใช้
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โครงงานเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ การเรี ยนแบบใช้ การอภิปรายร่ วมกัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นต้ น
1.2 ความหมายของการเรี ยนรู้ โดยใช้ สะเต็มศึกษา
ดักเกอร์ (Dugger & William E, 2010) ได้ ให้ ค วามหมายของสะเต็มศึกษาว่าเป็ น
การบูรณาการระหว่าง 4 สาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ซึ่งสอดคล้ องกับ พรทิ พ ย์ ศิ ริภัท ราชัย (2556) พับบลิ ค เอดูเคชั่น Califonia public education
(2014 ) และวศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559) ในประเด็นที่กล่าวว่าสะเต็มศึกษาคือการสอน
แบบบูรณาการข้ า มกลุ่ม สาระวิชา (Interdisciplinary integration) ระหว่างศาสตร์ ส าขาต่า ง ๆ
ได้ แก่วิท ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศ วกรรมศาสตร์ (Engineer: E)
และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามาผสมผสานกัน อย่างลงตัว เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนนาความรู้ ทุกแขนงมาใช้ ในการแก้ ปัญ หา
การค้ น คว้ าและการพัฒ นาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์ โลก โดยวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การเรี ย นรู้
ธรรมชาติของโลก เทคโนโลยีเป็ นการดัดแปลงธรรมชาติของโลกให้ เหมาะสมต่ อความต้ องการ
ของมนุษย์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นความรู้ เฉพาะของคณิตศาสตร์ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่
ได้ รับจากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และการฝึ กฝน และคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ
แบบแผนและความสัมพันธ์ ซึง่ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556) ไม่เน้ น
ให้ เด็กท่องจาสูตรหรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรื อสมการคณิตศาสตร์ แต่เป็ นการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนมี
ทักษะการคิด การตัง้ คาถาม แก้ ปัญหาและสร้ างทักษะการหาข้ อมูล ซึ่งทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถนา
องค์ความรู้ทงั ้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ มาบูรณาการกัน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ งได้ โดยการนาทักษะความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันเพื่อ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นาประเทศในด้ านเศรษฐกิ จ สังคม สาธารณสุข และความมั่น คงของ
ประเทศ รวมทังพั
้ ฒนาความเป็ นสากลมนุษย์ตอ่ ไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุ ปว่า สะเต็มศึกษา หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอน
ที่ บู ร ณาการเชื่ อ มโยงเนื อ้ หาทัง้ 4 วิ ช า คื อ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน ไม่ควรขาดองค์ประกอบใดไปแม้ แต่ตวั เดียว ถ้ าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็จะไม่
ครบองค์ประกอบ และไม่ครบการเป็ น สะเต็มศึกษา การที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือกระทาอย่างกระตือรื อร้ น
และได้ ผลงานออกมาโดยการใช้ กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้
จากการวางแผนทากิจกรรม สืบค้ น การคิดต่าง ๆ เช่นการแก้ ปัญหา การคิดสร้ างสรรค์ การคิดใน

19
ระดับต่าง ๆ และลงมือทากิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาองค์ความรู้ในทุกสาขาวิชามาใช้ ในการ
แก้ ปัญหา การค้ นคว้ า ตลอดจนการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
1.3 แนวคิดและลักษณะสาคัญของสะเต็มศึกษา
สถาบัน ส่งเสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556) ได้ ก ล่าวว่ า สะเต็ ม
ศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM education)
เป็ น แนวทางการจัด การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ที่ม่งุ แก้ ไขปั ญหาที่พบในชีวิตจริ ง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ทักษะการใช้
ชีวิต ความคิดสร้ างสรรค์ และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักเรี ยนในการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ องค์
ความรู้และทักษะกระบวนการด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกันจนทาให้
ได้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่ การบูรณาการสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ระดับดังนี ้
1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary integration)
2) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration)
3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary integration)
4) การบูรณาการแบบข้ ามสาขาวิชา (Transdisciplinary integration)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมหรื อโครงงาน
หรื อปั ญหาเป็ นฐานที่บรู ณาการการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กับแนวคิด
การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยนักเรี ยนจะทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ ฝึ กทักษะการ
คิด ขันสู
้ ง และฝึ กให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและนาองค์
ความรู้ มาออกแบบชิ ้นงานหรื อวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวันเพื่อให้ ได้ เทคโนโลยีซงึ่ เป็ นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมเป็ น ขัน้ ตอนของการแก้ ปั ญ หา ซึ่ง มี ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
1) การระบุ ปั ญ หา (Identify a challenge) เป็ นขั น้ ตอนที่ ผ้ ู แก้ ปั ญ หาท า
ความเข้ าใจ ในสิ่งที่เป็ นปั ญหาเพื่อหาวิธีการหรื อสร้ างสิ่งประดิษฐ์ สาหรับแก้ ปัญหาดังกล่าว
2) การค้ น หาแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Explore ideas) คื อ การรวบรวมข้ อ มูล และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและประเมินความเป็ นไปได้ ความคุ้มทุน ข้ อดีข้อเสียและความ
เหมาะสมเพื่อเลือกวิธีการหรือแนวคิดที่เหมาะสมที่สดุ
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3) การวางแผนและพั ฒ นา (Plan and develop) ในขัน้ ตอนนี ต้ ้ องก าหนด
ขัน้ ตอนย่อยในการท างานรวมทัง้ ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนิ น การให้ ชัดเจน
รวมทังออกแบบและพั
้
ฒนาต้ นแบบของผลผลิตเพื่อใช้ ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
4) การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) เป็ นขันตอนทดสอบและ
้
ประเมินการใช้ งานต้ นแบบเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5) การนาเสนอผลลัพธ์ (Present the solution) ผู้แก้ ปัญหาต้ องนาเสนอผลลัพธ์
โดยออกแบบวิธีนาเสนอให้ เข้ าใจง่ายและน่าสนใจ
พรทิ พ ย์ ศิ ริภัท ราชัย (2556) ได้ ก ล่า วว่า สะเต็ม ศึก ษาเป็ น การจัด การศึก ษาที่ มี
แนวคิดและลักษณะดังนี ้
1) เป็ นการบูรณาการข้ ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary integration) นัน่ คือ
เป็ น การบูรณาการระหว่างสาขาวิ ช าต่ าง ๆ ได้ แก่ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน กล่าวคือ
- วิทยาศาสตร์ เน้ นเกี่ยวกับความเข้ าใจในธรรมชาติ ซึง่ การสอนวิทยาศาสตร์
ในสะเต็มศึกษานันจะท
้
าให้ นกั เรี ยนสนใจมีความกระตือรื อร้ น รู้ สกึ ท้ าทายและเกิดความมัน่ ใจใน
การเรี ยน ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจที่ จ ะเรี ย นในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ในระดับชัน้ ที่ สูงขึน้ และประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
- เท ค โน โลยี เป็ น วิ ช าที่ เกี่ ยวกั บ กระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห า ป รั บ ป รุ ง
พัฒ นาสิ่ ง ต่ า ง ๆ หรื อ กระบวนการต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของคนเราโดยผ่ า น
กระบวนการทางานทางเทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดการคิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ ดังนันเทคโนโลยี
้
จึงมิได้ หมายถึง
คอมพิวเตอร์ หรือ ICT อย่างเดียว
- วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นวิชาที่ว่าด้ วยการคิดสร้ างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
โดยใช้ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งคนส่วนใหญ่มกั เข้ าใจว่าเป็ นวิชาที่
สามารถเรียนได้ แต่จากการศึกษาวิจยั พบว่าแม้ แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรี ยนได้ ดีเช่นกัน
- คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ไม่ได้ หมายถึงการนับจานวนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่ยงั รวมทังกระบวนการคิ
้
ดคณิตศาสตร์ (Mathematical thinking) ซึง่ ได้ แก่การเปรี ยบเทียบ การ
จาแนก/จัดกลุม่ การ จัดแบบรูป และการบอกรูปร่ าง ภาษาคณิตศาสตร์ ผู้เรี ยนจะสามารถถ่ายทอด
ความคิ ด หรื อ ความเข้ า ใจความคิ ด รวบยอด (Concept) ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ โดยใช้ ภาษา
คณิ ต ศาสตร์ ในการสื่ อสาร เช่น มากกว่า น้ อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่ กว่า และการส่งเสริ มการคิ ด
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คณิ ต ศาสตร์ ขัน้ สู ง (Higher-level math thinking) จากกิ จ กรรมการเล่ น ของเด็ ก หรื อ การท า
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
2) เป็ น การบูร ณาการที่ ส ามารถจัด สอนได้ ในทุ ก ระดับ ชัน้ ตัง้ แต่ ชัน้ อนุ บ าล
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ถ้ าครู ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ Project-based learning, Problem-based
learning, Design-based learning ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถสร้ างสรรค์ พัฒ นาชิ น้ งานได้ ดี แ ละ
ถ้ า ครู ผ้ ูส อนสามารถใช้ ส ะเต็ ม ศึก ษาในการสอนได้ เร็ ว เท่ า ใดก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม ความสามารถและ
ศักยภาพผู้เรี ยนได้ มากขึ ้น นอกจากสะเต็มศึกษาจะเป็ นการบูรณาการศาสตร์ ทงั ้ 4 สาขาแล้ วยัง
เป็ นการบูรณาการด้ านบริบท (Context integration) ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
3) เป็ นการจัด การเรี ย นการสอนที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด พั ฒ นาการด้ านต่ า ง ๆ
รอบด้ าน ทังด้
้ านปั ญญา ผู้เรียนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชา ด้ านทักษะการคิด ผู้เรี ยนพัฒนาทักษะการคิด
โดยเฉพาะการคิดขันสู
้ ง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ ด้ านคุณลักษณะ
ผู้เรี ยนมีทกั ษะการทางานเป็ นกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเป็ นผู้นาตลอดจนการ
ยอมรับคาวิพากษ์ วิจารณ์หรื อความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวการพัฒนาคน
ให้ มีคณ
ุ ภาพในศตวรรษที่ 21
จากแนวคิดและลักษณะสาคัญของสะเต็มศึกษาผู้วิจยั สรุปว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ไม่เน้ นท่องจาเนื ้อหา แต่ฝึกให้ ร้ ู จกั คิด ตังค
้ าถาม แก้ ปัญหา
ทัก ษะการหาข้ อมูล และการวิ เคราะห์ ข้อ ค้ น พบใหม่ ๆ สามารถน าเอาความรู้ จ ากวิ ชาต่าง ๆ
มาบูรณาการกัน เพื่อแก้ ปัญหาสาคัญ ๆ ที่สามารถพบได้ จากชีวิตจริ ง นอกจากนี ้สะเต็มศึกษายัง
ส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ผ่ า นกิ จกรรมหรื อ โครงงานที่ มุ่งแก้ ไขปั ญ หาที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต จริ ง เพื่ อ สร้ าง
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้ างสรรค์ นาไปสู่การสร้ างนวัตกรรม ซึ่งวิศวกรรมศาสตร์ ใน
สะเต็มศึกษาในระดับโรงเรี ยนจะหมายถึงการสร้ าง การดัด แปลง การท าต้ น แบบ รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการผลิตหรื อการบริ การ โดยการประยุกต์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยมศักยภาพที่จะนาไปใช้ สาหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หรื อเพื่อการทางานจริงในอนาคต
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1.4 ประโยชน์ ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา
สภาวิ จัย แห่ ง ชาติ ข องนั ก วิ ช าการระดั บ ชาติ (National research council of the
national academies) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไว้ ดงั นี ้
1) ขยายจ านวนนัก เรี ย นเพื่ อ ประกอบอาชี พ ในสาขาที่ เกี่ ย วกับ สะเต็ม ศึก ษา
และขยายโอกาสให้ เพศหญิงในการเข้ าร่วมการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
2) ขยายแรงงานที่ มีความสามารถในอาชีพที่ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และขยาย
โอกาสให้ เพศหญิงให้ มีความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
3) เพิ่มความรู้ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้ นักเรี ยนทุกคน รวมทัง้ ผู้ที่ไม่ได้ ประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ (2556) ได้ กล่าวว่าประโยชน์ของสะเต็มศึกษามีดงั นี ้
1) ผู้เรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาจะมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ และสร้ าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็ นพื ้นฐาน
2) ผู้เรี ยนที่ ได้ รับ การสอนแบบสะเต็ มศึก ษาจะเรี ย นสนุก และมองเห็ น อาชี พ
การงานที่สนใจจะทาหลังจากที่สาเร็จการศึกษาแล้ ว
3) ผู้เรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผลการประเมินทางด้ านผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ควรจะดีขึ ้น
4) ประเทศไทยจะมีกาลังคนด้ านสะเต็มที่จะช่วยยกระดับรายได้ ของชาติให้ สูง
กว่า ระดับรายได้ ปานกลางในอนาคต
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2558) ได้ กล่าวว่าประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีดงั นี ้
1) ผู้เรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบวิศวกรรมเป็ นพื ้นฐาน
2) ผู้เรียนเข้ าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาก
ขึ ้น
3) ส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้และเชื่อมโยงกันระหว่างกลุม่ สาระวิชา
4) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่ วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5) สร้ างกาลังคนด้ านสะเต็มของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ชาติ
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จากประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาผู้วิจยั สรุ ปว่าการจัดการเรี ยนรู้
แบบสะเต็มศึกษาเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอนแบบหนึง่ ในการผลิตคนแนวใหม่ให้ พร้ อมที่จะรับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ในด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี เพื่อช่วย
พัฒ นาประเทศในยุค แห่ งการแข่ง ขัน กับ นานาชาติ แ ละก้ า วให้ ทัน ประเทศอื่ น ๆ ในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนและการเป็ นประชาคมโลก
1.5 แนวทางการวัดและประเมินผลสะเต็มศึกษา
การวัดและประเมินผลในสภาพจริ งผู้เรี ยนแสดงออกขณะทากิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้
การสะท้ อนถึง ความรู้ ความคิด เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถที่แท้ จริ งของผู้เรี ยน
ซึง่ แนวทางการวัดและประเมินผลมีดงั นี ้ (สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ, 2558)
1) การประเมินจากสภาพจริ ง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถที่ แท้ จริ งของผู้เรียน จากการแสดงออก การกระทาหรื อผลงานเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง ในขณะที่ผ้ เู รี ยน แสดงออกในการปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อสร้ างชิ ้นงาน ซึง่ สามารถสะท้ อน
ให้ เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทางานและความสามารถในการแก้ ปัญหาหรื อการ
แสวงหาความรู้ การประเมินจากสภาพจริ งจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้ าน
โดยใช้ วิธีประเมินหลากกลายวิธีในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับชีวิตจริ งและต้ องประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้ อนถึงการพัฒนาและความสามารถที่ แท้ จริ งของ
ผู้เรี ยนได้
2) การวัด และประเมิ น ผลด้ า นความสามารถ (Performance assessment)
ความสามารถของผู้เรี ย นประเมิ น ได้ จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่ า ง ๆ จาก
สถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งเป็ นของจริ งหรื อใกล้ เคียงกับสภาพจริ งและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้
แก้ ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือปฏิบตั ิจริ ง โดยประเมินจากกระบวนการทางาน กระบวนการคิด
โดยเฉพาะความคิดขันสู
้ งและผลงานที่ได้
ลักษณะส าคัญ ของการประเมิน ความสามารถ คือ ก าหนดวัต ถุประสงค์ ของงาน
วิธีการทางานผลสาเร็จของงาน มีคาสัง่ ควบคุมสถานการณ์ ในการปฏิบตั ิงานและมีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชดั เจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรี ยนทาได้ หลายแนวทางต่าง ๆ กัน
ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ และความสนใจของผู้เรี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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1) การมอบหมายงานให้ ทางานที่ มอบให้ ทาต้ องมีความหมาย มีความสาคัญ
มีความสัมพันธ์กบั หลักสูตร เนื ้อหาวิชาและชีวิตจริ งของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนต้ องใช้ ความรู้ หลายด้ านใน
การปฏิบตั ิงานที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการทางานและการใช้ ความคิดอย่างลึกซึ ้ง
2) การก าหนดชิ น้ งานหรื อ อุ ป กรณ์ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ให้ ผู้ เรี ย นวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบและกระบวนการท างานและเสนอแนวทางเพื่ อ พัฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึน้
การประเมินผลด้ านความสามารถ ประเมินได้ ทงการแสดงออก
ั้
กระบวนการทางานและผลิตของ
งาน จะให้ ความสาคัญต่อกระบวนการทางาน กระบวนการคิด คุณภาพของงานมากกว่าผลสาเร็ จ
ของงาน การมอบหมายชิน้ งานให้ ผ้ ูเรี ยน ควรจะประชุมปรึ กษาหารื อและทาความตกลงร่ วมกัน
ระหว่างครูและ ผู้เรียนในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อสะดวกในการดาเนินกิจกรรมของผู้เรี ยน
และการติดตามความก้ าวหน้ าของครู
2.1 การก าหนดตัว อย่ า งงานให้ และให้ ผ้ ู เรี ย นศึก ษางานแล้ ว ปฏิ บัติ ต าม
ขันตอน
้
ให้ เหมือนหรือดีกว่า เช่น การทาสไลด์ถาวรศึกษาเนื ้อเยื่อพืช การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเป็ นต้ น
2.2 การสร้ างสถานการณ์จาลองที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งของผู้เรี ยน เมื่อกาหนด
สถานการณ์แล้ วให้ ผ้ เู รียน ลงมือปฏิบตั ิ แก้ ปัญหาหรื อใช้ ความคิดระดับสูงในการแก้ ปัญหา
2.3 การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบข้ อเขียน การประเมินตามสภาพจริ งจะ
ลดความสาคัญของการทดสอบเนื่องจากจะมีการใช้ แบบทดสอบลดลง แต่อย่างไรก็ตามข้ อสอบ
ข้ อเขียนก็ยงั มีความจาเป็ น เนื่องจากใช้ ความความสามารถทางด้ านความรู้ความเข้ าใจในหลักการ
ต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ ในการะบวนการประเมินจึงยังคงใช้ แบบทดสอบข้ อเขียนร่ วมด้ วยโดยจะลด
บทบาทของแบบทดสอบที่วดั พฤติกรรม ด้ านความรู้ - ความจา แต่จะมุ่งเน้ น ฃประเมินด้ านความ
เข้ า ใจ การน าไปใช้ แ ละทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และกระบวนการคิ ด ระดับ สู ง
แบบทดสอบในลักษณะนีจ้ ะต้ องสร้ างสถานการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนตอบและสถานการณ์ ที่นามาใช้ ควร
สัมพันธ์กบั ชีวิตจริง ของผู้เรียน
1.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ท่ สี นับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ที่สนับสนุนแนวคิด การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ให้ ความสาคัญกับตัวผู้เรี ยน
เชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้ อม
อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น (กมลฉั ต ร กล่ อ มอิ่ ม , 2557) กรอบแนวคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(Constructivist) ได้ แก่ 1) นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรี ยนแต่ละคนสร้ างความรู้
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ด้ วยวิ ธีการที่ แตกต่างกัน รวมทัง้ อาจแตกต่างกับแนวทางของผู้ส อน 2) ประสบการณ์ เดิ มของ
นั ก เรี ย นเป็ น พื น้ ฐานที่ ส าคัญ ของการสร้ างความรู้ ใหม่ แ ละนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนมี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ เดิมที่แตกต่างกัน 3) การมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม การมีประสบการณ์ ตรงและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผู้เรี ยนมีส่วนช่วยในการสร้ างความรู้ ใหม่ 4) ครู มีบทบาทใน
การจัดบริบทการเรียนรู้ตงค
ั ้ าถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนให้ นกั เรี ยนเกิดการสร้ าง
ความรู้ และให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนในทุก ๆ ด้ าน
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม เป็ น ทฤษฎีที่ ให้ ค วามสาคัญ กับตัวผู้เรี ย น
จุด เน้ น ของการเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ การให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มทางด้ า นจิ ต ใจ การได้ รั บ
ประสบการณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ ง ได้ รับการฝึ กฝนทักษะชีวิตต่าง ๆ การแสวงหาความรู้ การคิ ด
การจัดการความรู้ การแสดงออกการสร้ างความรู้ใหม่ และการทางาน (จิราณี เมืองจันทร์ , 2557)
กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม ได้ แก่ 1) นักเรี ยนแต่ละคน มีส่วนร่ วมทาให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม อาศัย หลัก การเรี ย นรู้ เชิ งประสบการณ์ และการเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ สัม พัน ธ์ กับ ชี วิ ต จริ ง ได้ รับ การฝึ ก ฝนทั ก ษะการแสวงหา
แสดงออกทักษะการสร้ าง ความรู้ ใหม่และทักษะการทางานกลุ่ม 2) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรี ยนที่ต้องการเรี ยนรู้ ในลักษณะกลุ่มหรื อศึกษา
ด้ วยตนเอง นักเรี ยนจะร่ วมกัน จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ทุก ขัน้ ตอน ฝึ ก ปฏิบัติ การวางแผนการท า
กิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกันและทารายงานผลการเรี ยนรู้ 3) นักเรี ยนได้ รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ ของ
ตนเอง ได้ ลงมือปฏิบตั ิทากิจกรรมกลุ่ม ฝึ กฝนทักษะการเรี ยนรู้ ทกั ษะการบริ หาร การจัดการ การ
เป็ นผู้นาผู้ตามและที่สาคัญเป็ นการเรี ยนรู้ ที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับชีวิตจริ งของนักเรี ยน 4)
ครู มี บ ทบาทกระตุ้น ให้ นักเรี ย นได้ เล่ า ประสบการณ์ ข องตนเอง ผู้ส อนอาจใช้ ใบชี แ้ จงก าหนด
กิจกรรมของนักเรียน ในการนาเสนอประสบการณ์ ในกรณีที่นกั เรี ยนไม่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่จะ
สอนหรือมีน้อย ผู้สอนอาจจะยกกรณี ตัวอย่างหรื อสถานการณ์ก็ได้
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของบรู เนอร์ (Bruner) บรู เนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกจะรับรู้ สิ่ งที่
ตนเองสนใจและการเรี ย นรู้ เกิ ด จากกระบวนการค้ นพบด้ วยตนเอง (discovery learning)
(วารุ ณี หนองห้ าง, 2553) กรอบแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของบรู เนอร์ (Bruner) ได้ แ ก่
1) ผู้สอนควรจัดประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองซึง่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดีมี
ความหมายต่อผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี 2) ก่อนสอนผู้สอนต้ องมีการวิเคราะห์และจัดโครงสร้ าง
เนือ้ หาสาระให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน 3) ผู้สอนควรจัดความคิดรวบยอดเนื ้อหาสาระ
วิธีการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับขันพั
้ ฒนาการสติปัญญาของผู้เรี ยน ซึ่งจะช่วย
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ให้ ผู้เรี ยนเกิด การเรี ยนรู้ ได้ ดี 4) ผู้สอนควรส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ คิ ดอย่างอิส ระให้ มาก เพื่ อช่ วย
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน 5) ผู้สอนสร้ างแรงจูงใจภายในให้ แก่ผ้ ูเรี ยน 6) ผู้สอนควร
สอนความคิดรวบยอดให้ แก่ผ้ เู รียน
4. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ค วามหมาย (Meaningful verbal Learning) เน้ น
ความสาคัญของการเรี ยนรู้ อย่างมีความเข้ าใจและมีความหมาย การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนได้
เรี ยนรวมหรือเชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่ร้ ู เรี ยนใหม่หรื อข้ อมูลใหม่ ซึง่ อาจจะเป็ นความคิดรวบยอด
(Concept) หรื อความรู้ที่ได้ รับใหม่ ในโครงสร้ างสติปัญญากับความรู้เดิมที่อยู่ในสองของผู้เรี ยนอยู่
แล้ ว (สุมาลี ชัยเจริ ญ, 2557) กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย (Meaningful
verbal Learning) ได้ แก่ 1) ผู้สอนควรมีการแนะนาบทเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอน และก่อนที่จะ
สอนสิ่งใดใหม่มีการสารวจความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนเสียก่อนว่ามีพอที่จะทาความเข้ าใจ เรื่ องที่
จะเรี ยนใหม่หรือไม่ ถ้ ายังไม่มีต้องจัดให้ ก่อนสอนเรื่ องใหม่ 2) ผู้สอนควรสอนโดยไม่เน้ นการท่องจา
แต่สอนให้ เกิดการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ที่มีมาก่อนกับข้ อมูลใหม่หรื อความคิดรวบ
ยอดใหม่ที่จะต้ องเรี ยน 3) ผู้สอนควรใช้ Advance organizer เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยน
อย่างมีความหมายจากการสอนหรื อการบรรยายของผู้สอน 4) ผู้สอนควรช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้อย่างมีความหมาย โดยการจัดเรี ยบเรี ยงข้ อมูลข่าวสาร ที่ต้องการให้ เรี ยนรู้ออกเป็ นหมวดหมู่
5) ผู้สอนควรนาเสนอกรอบหลักการกว้ าง ๆ ก่อนที่จะให้ เรี ยนรู้ในเรื่ องใหม่
5. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรัคชันนิ สซึม (Constructionism) เป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่เกิดจากการสร้ างพลังความรู้ ในตนเองและด้ วยตนเองของผู้เรี ยน หากผู้เรี ยนมีโอกาสได้
สร้ างความคิดและนาความคิดตนเองไป สร้ างสรรค์ชิ ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จะทาให้ เห็นความคิดนัน้ เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน (ทวีป แซ่ฉิน, 2556) กรอบแนวคิดของทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิสซึม (Constructionism) ได้ แก่ 1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกตาม
ความสนใจจะท าให้ ผู้ เรี ย นมี แ รงจู ง ใจในการคิ ด ท าและการเรี ย นรู้ ต่ อ ไป 2) เป็ นการจั ด
สภาพแวดล้ อมที่มีความแตกต่างกันอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างองค์ความรู้ เช่น ความถนัด
ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน ซึง่ จะเอื ้อให้ มีการช่วยเหลือกันและกัน การสร้ างสรรค์
ผลงานและ ความรู้ รวมทัง้ พัฒนาทักษะทางสังคมด้ วย 3) เป็ นบรรยากาศที่มีความเป็ นมิตร เป็ น
กันเองที่ทาให้ ผ้ เู รียนรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย สบายใจจะเอื ้อให้ การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีความสุข
6. วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ป (Kolb’s Learning Cycle) ซึ่ง เป็ น แนวคิ ด ของ
David A. Kolb ที่กล่าวไว้ ว่าผลอันเกิดจากลักษณะนิสยั พันธุกรรม ประสบการณ์ เดิม และความ
ต้ องการของสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั ซึง่ ผสมผสานกันทาให้ เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
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แง่ของความสามารถในการเรี ยนรู้ ซึ่ง ได้ เสนอว่าวัฏจักรการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ สามารถที่จะ
เริ่ มจากจุด ใดจุดหนึ่งและควรจะถูกพิ จารณาเป็ น วัฏจักรที่ ต่อเนื่ อง อย่า งไรก็ตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ มกั จะเริ่ มจากการที่บคุ คลทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากนันจึ
้ งดูผลจากการกระทาในสถานการณ์นนั ้
ซึ่งในขันตอนต่
้
อมาคือการทาความเข้ าใจกับผลที่เกิดขึ ้น และทาความเข้ าใจกับหลักการทั่วไปที่
เกิดขึ ้นภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว คอร์ ป (Kolb D. A & Fry R. E, 1974) รู ปแบบการเรี ยนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพของมนุษย์มี 4 ขันตอน
้
คือ 1) การให้ ประสบการณ์ จริ ง (Concrete Experiences)
โดยผู้เรี ยนต้ องเปิ ดใจเพื่อเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ใหม่ที่ได้ รับและ 2) ต่อมาเกิดการสังเกตที่มีการ
ไตร่ ตรองสะท้ อนความคิดที่ได้ จากประสบการณ์ จริ ง (Reflective Observation) 3) นาไปสู่การ
สร้ างแนวความคิด (Abstract Conceptualization) ซึ่งเป็ นการประมวลความรู้ ออกมาเป็ นแนวคิด
หรื อหลักการของตนเองและ 4) นาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อดูผล (Active Experimentation) ซึง่ ผล
จากการทดลองจริ งนัน้ อาจน าไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ ๆ และเกิ ด กระบวนการเรี ยนรู้ ห มุน เวี ย น
เป็ นวัฏจักรกันอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการที่ใช้ อยู่ทั่วไปในปั จจุบันนี ้
มักจะไม่รวมขันตอนของการสะท้
้
อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ หรื อสังเกตจึงทาให้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
เกิดขึ ้นอย่างไม่สมบูรณ์ ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4วัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป (Kolb’s Learning Cycle
ที่มา: วัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป (Kolb D. A & Fry R. E, 1974)
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2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ ตามแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของ
คอร์ ป (Kolb’ learning cycle)
2.1 แนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
คอร์ ป (Kolb D. A & Fry R. E, 1974) ได้ กล่าวถึงรู ปแบบการเรี ยนรู้ ว่า คือผลอันเกิด
จากลักษณะนิสยั พันธุกรรม ประสบการณ์ เดิม และความต้ องการของสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั
ซึง่ ผสมผสานกันทาให้ เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ของความสามารถในการเรี ยนรู้ ซึง่ ได้
เสนอว่า วัฏ จักรการเรี ย นรู้ เชิ งประสบการณ์ ส ามารถที่ จ ะเริ่ ม จากจุด ใดจุด หนึ่ ง และควรจะถูก
พิจารณาเป็ นวัฏจักรที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกระบวนการเรี ยนรู้มกั จะเริ่ มจากการที่บคุ คลทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จากนันจึ
้ งดูผลจากการกระทาในสถานการณ์นนั ้ ซึง่ ในขันตอนต่
้
อมาคือการทาความเข้ าใจ
กับผลที่เกิดขึ ้น และทาความเข้ าใจกับหลักการทัว่ ไปที่เกิดขึ ้นภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว
คุณลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ ตามแนวคิดของคอร์ ป (David A Kolb,
1984) ได้ เน้ นย ้าถึงหลักการต่าง ๆ ดังนี ้
1) การเรียนรู้เป็ นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์
2) การเรียนรู้เป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่องที่มีรากฐานจากประสบการณ์
3) กระบวนการเรี ยนรู้ ต้องการการแก้ ข้อขัดแย้ งระหว่างขัวที
้ ่อยู่ตรงข้ ามกันของ
การปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
4) การเรียนรู้เป็ นกระบวนการโดยรวมของการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
5) การเรียนรู้เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้ อม
6) การเรียนรู้เป็ นการะบวนการของการสร้ างความรู้
จากคุณลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นอาจสรุ ปได้ ว่า “การ
เรี ยนรู้ คือกระบวนการที่ซึ่งความรู้ ได้ ถูกสร้ างขึ ้นจากการแปรเปลี่ยนประสบการณ์ ” คานิยามนี ้ได้
เน้ นย ้าถึงกระบวนการของการปรับตัวและการเรี ยนรู้ซงึ่ ตรงข้ ามกับเนื ้อหาหรื อผลลัพธ์ โดยความรู้
เป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง ถู ก สร้ างขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด จากการสั ง เกต ไตร่ ต รอง
ประสบการณ์ นนั ้ และสร้ างเป็ นความคิดรวบยอด ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ไม่ได้ เป็ นสิ่งอิสระที่ถ่ายทอดหรือหามาได้ แล้ วทาให้ บคุ คลนันสามารถเกิ
้
ดการเรี ยนรู้ที่ดี
ทิ ศ นา แขมมณี (2551) กล่ าวว่ า คอร์ ป (Kolb)ได้ น าเสนอวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) เพื่ ออธิ บายกระบวนการการเรี ยนรู้ ของบุค คลว่า
เมื่อบุคคลได้ รับประสบการณ์ตรงหรื อประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรม (Concrete Experience) บุคคล
จะเรี ยนรู้ จากการสังเกตและการไตร่ ตรอง (Reflective Observation) ประสบการณ์ นนและสร้
ั้
าง
ความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) ซึ่งบุคคลนัน้ สามารถนามาปรับใช้ หรื อทดลอง
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ใช้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ (Active Experimentation) อันก่อให้ เกิ ดประสบการณ์ ใหม่และเริ่ มการ
เรี ยนรู้ ตามวัฏจักรในรอบใหม่ตอ่ เนื่องไปเรื่ อย ๆ
กระบวนการและโครงสร้ างในการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ สามารถอธิ บายได้ เป็ น
วัฏจักร 4 ขัน้ ตอน ซึ่งคอร์ ปและฟราย (Kolb D. A & Fry R. E, 1974) กล่าวว่าจุดเริ่ มต้ นของวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ นีส้ ามารถเริ่ ม ณ จุดใดจุดหนึ่งและจะเป็ นกระบวนการอย่างต่ อเนื่อง กระบวนการ
เรี ยนรู้ จะเริ่ มต้ นเมื่อบุคคลได้ กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและได้ เห็นผลของการกระทานัน้ หลังจากนันคื
้ อ
การเข้ าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อที่หากการกระทาเดียวกันได้ เกิดขึ ้นอีกในสภาพที่คล้ ายคลึงกันจะ
ทาให้ เข้ าใจถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยง่าย และในขันที
้ ่เหนือขึ ้นไปจะเริ่ มเข้ าใจถึงหลักการ
ทั่ว ๆ ไปที่ เหตุการณ์ นัน้ ได้ เกิดขึน้ โดยการอธิ บายในประเด็นส าคัญ เกี่ ยวกับวัฏจัก รการเรี ยนรู้
ดังแสดงในภาพประกอบ 5 ประกอบด้ วย
1) ประสบการณ์เชิงรู ปธรรม (Concrete Experience : CE) เป็ นการเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมและรับ รู้ ประสบการณ์ ใหม่ ขัน้ นี เ้ น้ น ที่ ค วามรู้ ความสลับซับซ้ อนของความจริ งในปั จ จุบัน
บุค คลที่ มี การเรี ย นรู้ ในขัน้ นี ม้ ัก ตัด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ โดยใช้ ค วามรู้ สึก นึ ก คิ ด ของตนเอง
สามารถกล่าวได้ ว่าเป็ นการเรี ยนรู้ จากความรู้ สึก (Learning from Feeling) มากกว่าการคิดเชิ ง
ทฤษฎีนามธรรม
2) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation : RO) เป็ นความสามารถ
ในการสังเกตประสบการณ์ ที่ได้ รับอย่างละเอียดรอบคอบ บุคคลที่มีการเรี ยนรู้ ในขัน้ นีม้ กั จะทา
ความเข้ าใจกับความหมายของสิ่งต่าง ๆ โดยการสังเกตและการคิดด้ วยตนเอง สามารถมองสิ่ง
ต่า ง ๆ อย่า งแยกแยะเป็ นหลายแง่มุม การตัด สิ น ใจต้ อ งอาศัย การสังเกตและวิ เคราะห์ อ ย่ า ง
ละเอี ย ด การเรี ย นรู้ ในขัน้ นี เ้ ป็ นการเรี ย นรู้ ด้ วยการดู แ ละฟั ง (Learning by Watching and
Listening)
3) การสร้ างแนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization : AC) เป็ นการนา
ประสบการณ์ที่ได้ รับและสังเกตได้ มาสรุ ปเป็ นแนวคิดหรื อทฤษฎีของตนเอง สามารถวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณและวางแผนอย่างเป็ นระบบ บุคคลที่มีการเรี ยนรู้ ในขันนี
้ ้เน้ นทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิง
นามธรรมและมักไม่นาตนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้อื่น ชอบสร้ างแนวคิดและแบบแผนในการอธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ ด้ วยการคิดอย่างมีเหตุผลมากกว่าการใช้ ความรู้สกึ การเรี ยนรู้ในขันนี
้ ้จึงมีลกั ษณะเป็ นการ
เรี ยนรู้จากความคิด (Learning by Thinking)
4) การท าลองปฏิ บัติ จ ริ ง (Active Experimentation : AE) เป็ น การทดลองฝึ ก
ปฏิบัติและตรวจสอบ เพื่อการลองผิดลองถูก นาแนวคิดหรื อทฤษฎีของตนไปใช้ ในการตัดสินใจ
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หรื อการแก้ ปัญหา บุคคลที่มีการเรี ยนรู้ ในขันนี
้ เ้ รี ยนรู้ ได้ ดีในสถานการณ์ ที่ตนเองได้ เข้ าไปมีส่วน
ร่วม มักชอบพบปะกับบุคคลอื่นเพื่อการอภิปรายร่วมกับกลุ่มมากกว่าการเฝ้าดูหรื อสังเกตและเน้ น
ที่การนาแนวคิดใหม่ไปทดลองปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
ขัน้ ที่ 1
ประสบการณ์ รูปธรรม
(Concrete Experience หรื อ CE)

ขัน้ ที่ 4
การทดลองปฏิบตั ิจริ ง
(Active Experiment หรื อ AE)

ขัน้ ที่ 2
การไตร่ ตรอง
(Reflective Observation หรื อ RO)

ขัน้ ที่ 3
การสรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม
(Abstract Conceptualization หรือ AC)

ภาพประกอบ 5 แบบจาลองการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
ที่มา (เสาวภา วิชาดี, 2554). รู ปแบบการเรี ยนของผู้เรี ยนในมุมมองของทฤษฎี
การเรี ยนรู้แบบประสบการณ์.
ในแบบจาลองดังแสดงในภาพประกอบ 5 คอร์ ปได้ เสนอว่าการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ อ ง
อาศัยความสามารถที่มีลักษณะเป็ น 2 มิติ ที่ แตกต่างกันซึ่งเป็ นตัวแทนของลักษณะการเรี ยนรู้
ที่ตรงข้ ามกัน 2 ขัว้ คือ มิติแรกในแนวตัง้ เป็ นความสามารถด้ านประสบการณ์ เชิงรู ปธรรม (CE)
และการสร้ างแนวคิดนามธรรม (AC) มิติ ที่สองในแนวนอนเป็ นความสามารถด้ านการทดลอง
ปฏิบตั ิจริ ง (AE) และการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง (RO) โดยพื ้นฐานโครงสร้ างของกระบวนการเรี ยนรู้
จะอยู่บนการแลกเปลี่ยนกัน ท่ามกลางลักษณะการเรี ยนรู้ ที่ 4 นี ้ ดังนัน้ ในกระบวนการของการ
เรี ยนรู้ ผู้เรี ยนจึงมีระดับความสามารถแตกต่างกันในมิติของการเป็ นผู้กระทาและการเป็ นผู้สงั เกต
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และมีความสามารถแตกต่างกันในมิติของการนาตนเองเข้ าไปเกี่ยวข้ องและการวิเคราะห์โดยไม่
ต้ องนาตนเองเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
2.2 ลีลาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนตามแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
ในบริ บ ทของการจัด การศึ ก ษา STEM จะจัด โดยใช้ วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ป
(Kolb’s Learning Cycle) ซึง่ เป็ นแนวคิดของ David A. Kolb ที่กล่าวไว้ ว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพของมนุษย์มี 4 ขันตอน
้
(1984 : 27-49 อ้ างอิงจากเกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล (2547)
เรี ย กว่า กระบวนการเรี ยนรู้ และการปรับ ตัว ของบุค คล ประกอบด้ ว ย 4 ขัน้ ตอนที่ เป็ น วัฏ จัก ร
ต่อเนื่องกัน ดังนี ้คือ
ขันที
้ ่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experiences) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนเข้ า
ไป มีส่วนร่วมและรับรู้ ประสบการณ์ ต่าง ๆ เน้ นการใช้ ความรู้ สึกและยึดถือสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งตามที่
ตนประสบในขณะนัน้
ขันที
้ ่ 2 การไตร่ตรอง (Reflective Observation) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ูเรี ยนมุ่งที่จะทา
ความเข้ าใจความหมายของประสบการณ์ ที่ได้ รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ ตรอง
พิจารณา
ขันที
้ ่ 3 การสรุป (Abstract Conceptualization) เป็ นหลักการนามธรรมเป็ นขันที
้ ่
ผู้เรี ยนใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิ บัติ จริ ง(Active Experimentation) เป็ น ขัน้ ตอนที่ ผ้ ูเรี ย น
นาเอาความเข้ าใจที่สรุปได้ ในขันที
้ ่ 3 ไปทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อทดสอบว่าถูกต้ องหรื อขันตอนนี
้
้เน้ น
ที่การประยุกต์ใช้
จากทฤษฏีนี ้คอร์ ปชี ้ให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนแต่ละคนจะเน้ นในขันต่
้ าง ๆ แตกต่างกันทาให้ มี
การใช้ ขนต่
ั ้ าง ๆ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน บางคนเน้ นที่ขนที
ั ้ ่ 1 บางคนเน้ นที่ขนที
ั ้ ่ 2 บางคนเน้ นที่ขัน้
ที่ 3 และบางคนเน้ นที่ขนที
ั้ ่ 4
แนวความคิดจากทฤษฎีดังกล่าว คอร์ ปได้ นามาจาแนกลีลาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
เป็ น 4 แบบดังนี ้คือ
1) แบบคิ ดอเนกนัย (Divergers) หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ เน้ น ขัน้ ตอนการ
เรี ยนรู้ขนที
ั ้ ่ 1 และขันที
้ ่ 2 เป็ นแบบที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการรับรู้และการสร้ างจินตนาการต่าง
ๆ ขึน้ เอง สามารถไตร่ ต รองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรี ยนที่ มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี จ้ ะ
ทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง

32
2) แบบซึมซับ (Assimilators)หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการเรี
้
ยนรู้
ขันที
้ ่ 2 และขันที
้ ่ 3 เป็ นรูปแบบการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการสรุ ปหลักการหรื อกฎเกณฑ์
ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี ้มักสนใจในหลักการที่เป็ นนามธรรมมากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมือ
ปฏิบตั ิและมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
3) แบบคิดเอกนัย (Convergers) หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ เน้ นขัน้ ตอนการ
เรี ยนรู้ ขนั ้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการนาแนวคิดที่ เป็ น
นามธรรม ไปใช้ ในการปฏิบตั ิผ้ เู รี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้สามารถสรุ ปวิธีที่ถูกต้ องที่สดุ เพียง
วิธีเดียวที่จะสามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้ อารมณ์ ในการแก้ ปัญหาแต่ใช้ เหตุผล
ชอบทางานกับวัตถุมากกว่าทางานกับบุคคล มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนัน้
4) แบบปรับปรุง (Accommodators)หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการ
้
เรี ยนรู้ ขนที
ั ้ ่ 4 และขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะชอบลงมือปฏิบตั ิชอบทดลองและจะ
ทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้ การปรับตัว มีแนวโน้ มจะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการที่ตน
นึกคิดขึน้ เองในลักษณะที่ชอบลองผิดลองถูกและชอบทางานร่ วมกับผู้อื่น ซึ่งผลจากการทดลอง
จริ งนัน้ อาจนาไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ดั ง นั น้ คอร์ ป (Kolb)ได้ น าเสนอวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ (Experiential
Learning Cycle) เพื่ออธิบายกระบวนการการเรี ยนรู้ ของบุคคลว่าเมื่อบุคคลได้ รับประสบการณ์
ตรงหรื อประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรม (Concrete Experience) บุคคลจะเรี ยนรู้ จากการสังเกตและ
การไตร่ ตรอง (Reflective Observation) ประสบการณ์ นนและสร้
ั้
างความคิดรวบยอด (Abstract
Conceptualization) ซึ่ง บุค คลนัน้ สามารถน ามาปรั บ ใช้ ห รื อ ทดลองใช้ ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
(Active Experimentation) อันก่อให้ เกิดประสบการณ์ ใหม่และเริ่ มการเรี ยนรู้ ตามวัฏจักรในรอบ
ใหม่ตอ่ เนื่องไปเรื่อย ๆ
3. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถในการเรี ยนรู้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ จากการสอนความรู้ หรื อประสบการณ์ ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไว้ ดงั นี ้
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วิชชุตา อ้ วนศรี เมือง (2555) และ วินุรักษ์ สุขสาราญ (2553)กล่าวถึงความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของ
แต่ละบุคคลที่ เป็ น สาระสาคัญ ผ่านกระบวนการคิด การกระทาอย่างเป็ นระบบ ซึ่งเกิ ดจากการ
เรี ย นรู้ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ สามารถสัง เกตและวัด ได้ ด้ ว ย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานและผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เช่น เดียวกับ ปริ วัติ สิงหาเวช (2548) ที่ กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หมายถึง สามารถพิจารณาได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ ความสามารถและทักษะในกระบวนการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
จากที่ กล่าวมาทัง้ หมด สรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบในแต่ละ
บุคคลและสามารถเชื่อมโยงเข้ ากับสาระสาคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานและผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวังในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และสามารถสังเกตและวัด ได้ ด้ วยเครื่ อ งมือ หรื อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3.2 ความมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546). ได้ กาหนดเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาดังนี ้
1) เพื่อเข้ าใจหลักการทฤษฎีพื ้นฐานในวิทยาศาสตร์
2) เพื่อให้ เข้ าใจขอบเขตธรรมชาติและข้ อจากัดของวิทยาศาสตร์
3) เพื่อให้ มีทกั ษะที่สาคัญในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4) เพื่อพัฒ นากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ ปัญหา
และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
5) เพื่อตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษ ย์
และสภาพแวดล้ อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึง่ กันและกัน
6) เพื่ อ น าความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ สังคมและการดาเนินชีวิต
7) เพื่อให้ เป็ นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์
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3.3 วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
การวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ และ
กระบวนการแสวงหาทางวิท ยาศาสตร์ จะต้ องวัดทัง้ สองลักษณะและเพื่ อความสะดวกในการ
ประเมินผลจึงได้ จาแนกพฤติกรรมทางด้ านวิทยาศาสตร์ ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สาหรับเป็ นเกณฑ์ เพื่อประเมินผลการเรี ยนด้ านสติปัญญาหรื อความรู้
ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ น 4 พฤติกรรม ดังนี ้ (ประวิตร ชูศิลป์ , 2524) ; อ้ างอิงจาก Kloper.
1974)
1) ความรู้ –ความจา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาแล้ ว
เกี่ยวกับข้ อเท็จจริง ข้ อตกลง คาศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
2) ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ
และแปลความรู้โดยอาศัยข้ อเท็จจริ ง ข้ อตกลง คาศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
3) การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ วิธีทางวิทยาศาสตร์ ไป
ใช้ ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างกันออกไปหรื อสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
4) ด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยผ่านการปฏิบัติและฝึ ก ฝนความคิ ดอย่ างเป็ น ระบบจนเกิ ด ความ
คล่องแคล่ว ชานาญ สามารถเลือกใช้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม สาหรับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย ทักษะการสังเกต ทักษะการคานวณ ทักษะการจาแนกประเภท
ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล ทักษะการจัดกระทาสื่อความหมายข้ อมูล ทักษะการกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการตังสมมติ
้
ฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้ อมูลและ
ข้ อสรุป
จากการจาแนกเกณฑ์เพื่อประเมินผลด้ านสติปัญญาหรื อความรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์
ทัง้ 4 พฤติกรรมการเรี ยนรู้ คือ ความรู้ –ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ องทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
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4. เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นกระบวนการทางความคิดที่เป็ นปฏิกิริยาของจิต
มนุษย์ ที่จะช่วยให้ แต่ละบุคคลสามารถที่จะปรับตัวเข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ และยังช่วยให้
เกิดความพยายามที่จะบรรลุผลในจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนันการคิ
้
ดจึงนาไปสู่การกระทาและ
การปรับตัวที่ พฒ
ั นาดีขึน้ (ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น , 2546) ซึ่งสอดคล้ องกับเพียร์ เจ (อัชรา เอิบสุขสิริ,
2556); อ้ างอิงจากเพียร์ เจ,1962) ให้ ความหมายในการคิดแก้ ปัญหาตามทฤษฎีพฒ
ั นาการในแง่
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาโดยเริ่ มตังแต่
้ เด็กอายุประมาณ 7–11 ปี เริ่ มมีความคิดในการ
แก้ ปั ญหาแบบง่ า ย ๆ ภายในขอบเขตจ ากั ด ต่ อ มาเมื่ อ มี อ ายุ ป ระมาณ 12–15 ปี เด็ ก มี
ความสามารถคิ ด หาเหตุ ผ ลที่ ดี ขึ น้ และสามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อนได้ นอกจากนี ้
ศิริเพ็ญ ไหมวัด (2551) กล่าวว่า การดาเนินชีวิตประจาวันมักต้ องเผชิญกับปั ญหาที่หลากหลาย มี
ความยุ่งยากซับ ซ้ อนต่า ง ๆ ส่งผลให้ เกิ ด ปั ญ หามากขึน้ กว่า เดิ ม การฝึ ก ให้ มี ทัก ษะในการคิ ด
แก้ ปั ญ หาจึงเป็ น สิ่ งที่ จ าเป็ น เนื่ องจากปั ญ หามัก เป็ น จุด เริ่ มต้ น ของการเรี ย นรู้ สิ่ งต่ า ง ๆ ซึ่งใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เริ่ ม ต้ นด้ วยการสั ง เกตและระบุ ปั ญหา น าไปสู่ ก าร
ตัง้ สมมติฐาน การทดลอง การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการสรุ ปผล ดังนัน้ หากมีทักษะในการคิด
แก้ ปั ญ หาก็ จ ะท าให้ สามารถหาค าตอบหรื อ หนทางในการแก้ ปั ญ หาได้ ส าเร็ จ เพื่ อ ให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึง่ สอดคล้ องกับSoden R (1994) ที่กล่าวว่า ความหมายการคิดแก้ ปัญหา
คือ ทักษะด้ านการคิด นักเรี ยนต้ องรู้ วิธีการที่ จะกระทาต่อความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา
และบุคคลที่จะเรียนรู้ได้ ดีนนั ้ จะต้ องมีความสามารถในการแก้ ปัญหาที่ดีด้วย
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่า ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการ
นาความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั
แต่ละบุคคล เพื่อนามาสูก่ ารบรรลุผลสาเร็จตามจุดมุง่ หมายที่ต้องการ
4.2 การเรียนการสอนกับการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เนื่องจากขึ ้นอยู่กบั ระดับ
สติ ปั ญญา ความรู้ อารมณ์ และประสบการณ์ ในการจั ด การเรี ย นการสอนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาของนักเรี ยนอย่างมาก ทัง้ นีก้ รมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2545)
ได้ กาหนดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายประการหนึ่ง คือ เน้ นให้ นักเรี ยนได้ ฝึก
แก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ ผลที่ได้ จากการฝึ กจะช่วยให้
นักเรี ยนสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาต่าง ๆ ด้ วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ กระบวนการ
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หรื อวิธีการความรู้ ทักษะต่าง ๆ และความเข้ าใจในปั ญหานันมาประกอบกั
้
นเพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
แก้ ปัญหา
ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควรที่จะผสมผสานองค์ความรู้
ต่ า ง ๆ ไม่ เพี ย งแค่ ก ารสอนเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพื่ อ กระตุ้น ให้ ผ้ ู เรี ย นมี ค วามสนใจและใช้ ทัก ษะ
กระบวนการคิดแก้ ปัญหาทางการเรี ยนให้ บรรลุผลสาเร็จของจุดมุง่ หมายที่ตงใจไว้
ั้
4.3 กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้ เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับวิธีการ และขัน้ ตอนในการ
แก้ ปัญหา ดังนี ้
Dewey John (2008) ได้ เสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เ รี ย กว่ า Dewey’s problem
solution ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) การรับรู้ และเข้ าใจปั ญหา เมื่อมีปัญหาเกิด ขึ ้น คนส่วนใหญ่ มกั จะเกิดความ
สงสัย ในขันต้
้ นผู้พบปั ญหาจะต้ องรับรู้ และเข้ าใจตัวปั ญหานันก่
้ อน
2) การระบุและแจกแจงลักษณะของปั ญหา ปั ญหาที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะแตกต่าง
กันออกไป มีระดับความยากง่ายในการแก้ ไขที่ตา่ งกัน
3) การรวบรวมข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับปั ญหาเพื่อการสร้ างสมมติฐาน
4) การเลือกวิธีแก้ ปัญหาหลังจากได้ รับความคิดว่าจะแก้ ปัญหาอย่างไร แล้ วลอง
พิจารณาดูว่าควรจะใช้ วิธีการใดได้ บ้าง
5) การทดลองน าเอาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หามาใช้ ซึ่ง สามารถสรุ ป ขัน้ ตอนในการ
แก้ ปัญหาด้ วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 4 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 ขันระบุ
้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 2 ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
ขันที
้ ่ 3 ขันเสนอวิ
้
ธีการแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 4 ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
จากกระบวนการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ นัก การศึก ษาและนัก จิ ต วิ ท ยาได้
อธิบายมาข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า ขันตอนหรื
้
อวิธีการแก้ ปัญหาในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีได้ หลายขันตอน
้
แต่ต้องเป็ นวิธีการที่มีระบบความคิด ต้ องอาศัยองค์ความรู้ และประสบการณ์
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เข้ ามาใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นด้ วย ซึ่งงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นากระบวนการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 4 ขันตอนมาใช้
้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
5. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยแบบแผนรองรั บภายใน (Embedded Design)
วิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน หมายถึง การใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน
หาค าตอบให้ กั บ ปั ญ หาการวิ จั ย โดยอาจเป็ นการผสมในขั น้ ตอนใดขั น้ ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการวิ จัย หรื อ ในระหว่ า งขัน้ ตอนการวิ จัย ที่ ศึ ก ษาหาค าตอบในปั ญ หาเดี ย วกัน และ
ผสมผสานในลัก ษณะต่ อ เนื่ อ งกัน โดยมี วิ ธี ก ารวิ จัย แบบหนึ่ ง ด าเนิ น การศึ ก ษาค าตอบก่ อ น
จนกระทัง่ เสร็จสิ ้นแล้ วจึงใช้ อีกวิธีการวิจยั หนึ่งศึกษาหาคาตอบในปั ญหาเดียวกัน ผลการศึกษาหา
คาตอบด้ วยวิธีการวิจยั ที่ต่างกันอาจนามาใช้ ในลักษณะส่งเสริ มเติมเต็มซึง่ กันและกันหรื ออธิบาย
ขยายความเพิ่มเติมในประเด็นปลีกย่อยหนึ่งๆ (รัตนะ บัวสนธ์ , 2556) ซึ่งวิธีการดาเนินการวิจัย
ครัง้ นีอ้ าศัยการรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพร่ วมกัน เพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ลี ล าการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นได้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ การวิ จัย แบบแผนรองรั บ ภายใน (Embedded
Design)
ลักษณะการวิจัยแบบแผนรองรั บภายใน (Embedded Design)
การวิ จั ย แบบแผนรองรั บ ภายใน (Embedded Design) เป็ นการผสมเป็ นการ
เชื่ อมโยงการเก็บข้ อมูล และการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ทัง้ ในเชิ งคุณ ภาพหรื อเชิ งปริ มาณแทรกเข้ าไป
ภายในการออกแบบดังเดิ
้ มของการวิจยั เชิงปริ มาณหรื อคุณภาพ โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดที่สองอาจเกิดขึ ้นก่อน ระหว่างหรื อหลังการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั หลักก็ได้
ในการออกแบบเชิงซ้ อนบางประเภท ข้ อมูลบางชุดอาจใช้ เป็ นเพียงเพื่อสนับสนุนข้ อมูลหลักของ
การวิจยั เท่านัน้ เช่น ผู้วิจยั บางคนอาจนาการวิจยั เชิงคุณภาพเข้ าไปซ้ อนในการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อ
เป็ น การสนับสนุน ข้ อค้ น พบที่ ได้ จากการวิ จัยเชิ งปริ มาณซึ่งเป็ น การวิจัย หลัก นั่น เอง (Creswell
John W. & Zhang Wanqing, 2009) หรื อในบางกรณี อาจมีการรวมการวิจยั ทังสองประเภทเข้
้
า
ด้ วยกันแล้ วจึงนาไปซ้ อนในการวิจยั แบบดังเดิ
้ ม ซึง่ อาจเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณหรื อคุณภาพก็ได้
เช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับรัตนะ บัวสนธ์ (2556) ที่กล่าววว่าเป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานที่มี
ลักษณะทังเป็
้ นการศึกษาระยะเดียวและสองระยะต่อเนื่องกัน แบบแผนการวิจยั แบบนี ้จะมีการจัด
ให้ วิธีการวิจยั แบบใดแบบหนึ่งเป็ นวิธีการหลัก และอีกวิธีการวิจยั หนึง่ เป็ นวิธีการรองคือ ให้ น ้าหนัก
ความสาคัญไม่เท่าเทียมกัน และศึกษาหาคาตอบในปั ญหาวิจยั เดียวกันแต่ประเด็นที่ศึกษา มิใช่
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ประเด็น เดี ยวกัน นั่น คือประเด็น ต่างกั น ใช้ วิธีก ารต่างกัน อนึ่งการจะใช้ วิธีก ารวิ จัยแบบใดเป็ น
วิธีการหลักหรือวิธีการรองนัน้ ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นสาคัญ
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ ตาม
ภาพประกอบ 6
การออกแบบเชิงปริ มาณ (หรื อเชิงคุณภาพ)
เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ (หรื อเชิงคุณภาพ)
แล้ วนามาวิเคราะห์

แปลผล

เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ (หรื อเชิงคุณภาพ)
แล้ วนามาวิเคราะห์ (ก่อน,ระหว่างหรื อหลัง)

ภาพประกอบ 6 แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน
ที่มา : วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจยั และประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบรองรับภายในยังแบ่งเป็ น 4 แบบแผนย่อย ได้ แก่
1) แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก 2) แบบแผน
รองรับภายในรู ปแบบทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นหลัก 3) แบบแผนรองรับภายใน
รู ปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก และ 4) แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบ
สหสัมพันธ์ ทัง้ 4 แบบแผนย่อยก็มีความเหมาะสาหรับนาไปใช้ ศกึ ษาหาคาตอบให้ กบั ปั ญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจยั ตลอดจนมีขนตอนที
ั้
่แตกต่างกันดังนี ้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
1. แบบแผนรองรั บภายในรู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณ
เป็ นหลัก
เป็ นแบบแผนวิจยั ที่ใช้ ในงานวิจยั เชิงทดลอง ใช้ วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีการหลัก
โดยทาการทดสอบข้ อมูลตัวแปรตามที่ ต้องการศึกษาก่อน (ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ/ทดลอง) ให้
เงื่อนไขการทดลองแก่กลุ่มเป้าหมาย และสังเกตเก็บรวบรวมข้ อ มูล ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ด
ขึ ้นกับกลุ่มเป้าหมาย (โดยใช้ วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นรอง) จากนัน้ ทาการทดสอบหลังการทดลอง
ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ นาข้ อมูลทดสอบก่อนและหลังมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผล การตีความ
ผลการวิจยั ที่เกิดขึ ้นโดยใช้ ผลที่ได้ จากการสังเกตขณะทาการทดลองร่วมสรุปด้ วย
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ภาพประกอบ 7 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก
ที่มา : วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจยั และประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
2. แบบแผนรองรั บภายในรู ปแบบทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นหลัก
เป็ นแบบแผนวิจัยที่ใช้ ในงานวิจัยเชิงทดลอง สังเกตซักถามกลุ่มเป้าหมายการ
ทดลองเป็ นรายบุคคลอย่างลุม่ ลึก โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้ เครื่ องมือทาการทดสอบวัดเก็บข้ อมูล
บางส่วนที่ยงั ไม่ได้ เก็บโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึง่ การเก็บข้ อมูลในลักษณะของวิธีการเชิงปริ มาณ
ให้ เงื่อนไขการทดลองแก่ กลุ่ม เป้า หมาย ในขณะที่ ท าการทดลองนี ก้ ็ จ ะท าการสังเกต ซัก ถาม
กลุ่มเป้าหมายเป็ นรายบุคคล เมื่อสิ ้นสุดการทดลองตามเงื่อนไขที่กาหนดแล้ วก็ทาการทดสอบวัด
เก็บข้ อมูลส่วนเดียวกับการสอบวัดก่อนเรี ยน และการติดตามศึกษากลุ่มเปาหมายเป็ นรายบุคคล
อีกระยะหนึง่ เพื่อพิจารณาความคงทนของพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สรุ ปผลวิจยั
โดยใช้ ผลจากวิธีการเชิงคุณภาพเป็ นหลักในการพรรณนานาเสนอตามหลักของวิธีการเชิงคุณภาพ
และอาศัยผลในเชิงปริมาณมาร่วมอธิบายตีความสรุปผลการวิจยั
QUAL

qual

treatment

quan

QUAL

Interpret result
base on QUAL
(quan)

QUAL
ภาพประกอบ 8 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นหลัก
ที่มา : วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจยั และประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
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3. แบบแผนรองรั บภายในรู ปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงปริมาณเป็ นหลัก
เป็ นแบบแผนวิจัยที่ ใช้ การสังเกตปรากฏการหรื อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
การทดลองเพื่ อ นจะท าให้ ได้ ข้ อ มูล พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ เป้ า หมาย ท าการสอบวัด พฤติ ก รรมหรื อ
ปรากฏการณ์ ที่ต้องการศึกษาโดยใช้ เครื่ องมือหรื อวิ ธีการเชิงปริ มาณ โดยให้ เงื่อนไขการทดลอง
ตามที่กาหนด และในขณะที่ให้ เงื่อนไขการทดลอง ต้ องสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เกิดขึ ้น เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ เงื่อนไขการทดลองแล้ วจึงสอบวัดพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์
เดิมกับที่ส อบวัดก่อนอีกครัง้ จากนัน้ ทิ ง้ ช่วงระยะเวลาไว้ ระยะหนึ่ง เพื่ อสอบวัด พฤติก รรมหรื อ
ปรากฏการณ์เดิมอีกครัง้ วิเคราะห์สรุ ปตีความผลการดาเนินงานวิจยั ก็นาข้ อมูลที่ได้ จากการสอบ
วัด ก่ อ น สอบวัด หลัง และสอบวัด ติ ด ตามมาท าการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บสรุ ป ผลว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเช่นไรบ้ าง โดยอาศัยข้ อมูลเชิงคุณภาพที่สังเกตได้ ก่อนให้ เงื่อนไขการทดลองและ
ขณะให้ เงื่อนไขการทดลองมาร่วมเสริ มการสรุปตีความด้ วย
qual

QUAN
pretest

treatment

QUAN
posttest

QUAN
Follow up
QUAN
pretest

Interpret result
base on
QUAN (quan)

qual
ภาพประกอบ 9 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก
ที่มา : วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจยั และประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
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4. แบบแผนรองรั บภายในรู ปแบบสหสัมพันธ์
เป็ นแบบแผนวิจัยที่ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรทานายที่ มีต่อตัวแปรถูก
ท านาย (หรื อ ตัว แปรเกณฑ์ ) ด้ ว ยวิ ธีก ารเชิ งปริ ม าณ ศึก ษากระบวนการหรื อ ปรากฏการณ์ ใน
ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานายและตัวแปรเกณฑ์ และตีความผลการวิจยั ทังที
้ ่
ได้ มาด้ วยวิธีการเชิงปริมาณเป็ นหลักแล้ วเสริ มด้ วยผลที่ได้ จากวิธีการเชิงคุณภาพ

QUAN
Predictor 1

QUAN
predicted

QUAN
Predictor 2

Interpret result
base on
QUAN (qual)
result

QUAN
Predictor 3
Qual process

ภาพประกอบ 10 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบสหสัมพันธ์
ที่มา : วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจยั และประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จีรศักดิ์ ใจดี (2561) ได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โดยการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ วยการรั บ ใช้ สั ง คม ระหว่ า งหลั ง เรี ย นกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดและเพื่ อ
เปรี ยบเทียบความเป็ นผลเมืองของนักเรี ยนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน โดย
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการับใช้ สงั คม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิง
ผสมผสาน แบบแผนรองรั บ ภายในระยะเดี ย ววิ ธีก ารเชิ งปริ ม าณเป็ น หลัก พบว่ า ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการรับใช้ สงั คมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเป็ นพลเมืองของนักเรี ยนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมในชุมชนหลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการับใช้ สงั คมสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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พรทิพย์ ปริ ยวาทิต (2557) ได้ ทาการศึกษาผลของการใช้ บทเรี ยน Augmented
Reality Code เรื่ องค าศัพ ท์ ภ าษาจี น พื น้ ฐาน ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย น
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมส พบว่า การพัฒนาบทเรี ยน Augmented Reality Code เรื่ องคาศัพท์
ภาษาจีนพืน้ ฐาน สาหรับ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดตานี นรสโมสร
สังกัดเทศบาลเมืองปั ตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ 2)
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ภาษาจีนพืน้ ฐานที่ เรี ยนด้ วย บทเรี ยน AR
Code เรื่ อ งค าศัพ ท์ ภ าษาจี น พื น้ ฐานระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .00 แสดงว่าการเรี ยนด้ วยบทเรี ยน AR Code เรื่ องคาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐาน ช่วยให้
ผู้เรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน แบบแผน
รองรับภายในระยะเดียว ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าวที่มี่รูปแบบการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าเป็ น
รู ป แบบที่ ท าให้ เห็ น ถึ ง การพัฒ นาและผลที่ เปลี่ ย นไปจากการท าลองของกลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น
รายบุค คลเชิงลึก ซึ่งเหมาะกับการแก้ ปัญ หานักเรี ยนที่ มีความสามารถทางการแก้ ปัญ หาและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า เหมาะสาหรับการปรับพฤติกรรมโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ โดยมีการ
มองเห็นพัฒนาการหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับตัวอย่างได้ อย่างละเอียด สาหรับ การใช้ การ
วิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การทดลองใช้ ก ระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส่งเสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ ส โดยใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของ
คอร์ ป ที่ ผ้ ูวิ จัย ใช้ แบบแผนการวิจัย แบบรองรั บ ภายใน (Embedded Design) ได้ แก่ แบบแผน
รองรับภายในรู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก ซึง่ เป็ น แบบแผนการวิจยั
เชิ งผสมผสาน ใช้ วิธีการเชิ งปริ มาณเป็ น วิ ธีก ารหลัก โดยทาการจัด กระท าข้ อ มูล ตัวแปรตามที่
ต้ องการศึกษาก่อน (ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ/ทดลอง) โดยการให้ เงื่อนไขการทดลองแก่กลุม่ ตัวอย่าง
และในการดาเนินการทดลองวิจยั รู ปแบบที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้คือ (The One – Group Pretest
- Posttest Design)
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
กนกทิพย์ ยาทองไชย (2559) ได้ ศึกษาเพื่อพัฒ นาชุดกิ จกรรมสะเต็มศึกษา เรื่ อง
ปิ โตรเลี ยมและพลังงานทดแทน สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ มีประสิท ธิ ภาพ
E1/E2 โดยก าหนดเกณฑ์ ไม่น้ อยกว่า 70/70 และศึกษาประสิ ท ธิ ผลการเรี ยนรู้ ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง ปิ โตรเลียมและพลังงานทดแทน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ ปั ญ หา จากนัน้ น าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 40 คน พบว่า ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม E1/E2 เท่ากับ 76.25/74.67 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาเคมี เรื่ อง ปิ โตรเลียมและพลังงานทดแทน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่ อง ปิ โตรเลียมและพลังงานทดแทน มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กรรณิการ์ ทองรักษ์ (2557) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ผ่ า นสื่ อ กลางสาหรั บ นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษ าแนว
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ผ่านสื่อกลาง
สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น 2) เพื่อสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยอิ ง แนวคิ ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น 3) เพื่อทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิง
แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยศึกษาผล
ของการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรี ยนการสอนของครู ต้นแบบวิทยาศาสตร์ พบว่า ครู มีบทบาท
สาคัญทังในการเตรี
้
ยมกิจกรรมการเรี ยนรู้ การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้และวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ 2) รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นา พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 3) ผลการทดลองใช้ รูป แบบการเรี ย นการสอน พบว่ า นัก เรี ย นมี
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ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ขุนทอง คล้ ายทอง (2554) ได้ ศกึ ษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชา
เคมี 1 และความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 2 ห้ องเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิ คการแข่งขันระหว่างกลุ่มและ แบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ จานวน 20 คาบ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ ความสามารถใน
การคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นทัง้ สองกลุ่ม หลัง เรี ย นสูงกว่ า ก่ อ น เรี ย น ส่ ว น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก่ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ นักเรี ยนกลุ่ม
ที่เรี ยนโดยใช้ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ และกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ แบบวัฏจักร การเรี ยนรู้ 7 ขันไม่
้
แตกต่างกัน
คงขวัญ ทิพย์อกั ษร (2559) ได้ ศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง พื ้นที่ผิวและปริ มาตร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและ
หลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ตามลีลาของผู้เรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้ องเรี ยน
จานวนนักเรี ยน 42 คน ได้ จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั นีค้ ือ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ตามลีลาของผู้เรี ยน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ แบบแผนการทดลองครัง้ นีเ้ ป็ นแบบ One
Group Pretest-Posttest Design สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test Dependent พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องพืน้ ที่ผิวและปริ มาตร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ตามลีลาของผู้เรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้ รับการ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตามลีลาของผู้เรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
จิราวรรณ สอนสวัสดิ์ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและ
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
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ความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับนักเรี ยน ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับนักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
(จารัส อินทลาภาพร et al., 2558) ได้ ศกึ ษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาสาหรับผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา โดยมีวิธีดาเนิ นการวิจัย 2 ขันตอนคื
้
อ 1) ศึกษา
แนวคิ ด และทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้ องกับสะเต็ม ศึก ษาจากการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิ จัย 2) จัด
ประชุม สนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่ อ สังเคราะห์ แนวทางการจัด การเรี ย นรู้ และ
ประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่าในการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผลตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ผู้สอนควรปฏิบตั ิดงั นี ้ คื อ 1) ศึกษาสาระสาคัญของสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณา
การ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้ วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน 3) จัดการเรียนรู้ที่เน้ นปั ญหาเป็ นฐาน (problem–based learning) 4) จัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน (project–based learning) 5) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ ูเรี ยน เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้ าใจของผู้เรี ยน 6) วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง (authentic assessment)
ซึง่ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพ
จริ ง (authentic learning)
พลศัก ดิ์ แสงพรมศรี (2558) ได้ ศึก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขัน้ สูง และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 ห้ องเรี ยน 100 คน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สะเต็มศึกษากับ
แบบปกติ การศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนสู
ั ้ ง และเจตคติต่อการเรี ยนเคมี หลัง เรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สะเต็มศึกษา มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนสู
ั ้ ง และเจตคติตอ่ การเรี ยนเคมี สูง
กว่านักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพชรศิรินทร์ ตุ่นคา (2559) ได้ ศึกษาเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรม
สะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่ อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด เพื่อส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ยึดแนวคิดและลักษณะสะเต็มศึกษาตามแนวของสสวท.
เมื่อนาชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาไปใช้ กบั นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนบดิ น ทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) จานวน 42 คน พบว่า ชุด กิ จกรรมมีประสิท ธิ ภาพ
E1/E2 เท่ากับ 80.72 /71.79 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพ 70/70 ที่ กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ องสารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด และทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายที่เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาวิชาเคมี เรื่ อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายที่เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล: โปรตีนและลิพิด มีทกั ษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
อยู่ในระดับดีเยี่ยม และทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับดีมาก
ทัชยา อุด มรักษ์ (2557) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ผลการจัด การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คมที่ มี ต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาทิตยา พูนเรื อง (2559) ได้ ศึกษาเพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเรื่ อง เคมีที่เป็ นพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน (p < 0.05)โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน และ นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน (p <
0.05) โดยความสามารถใน การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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6.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
Lee C.H. and Kamisah O (2015) ได้ ท าการศึ ก ษาการบู ร ณาการส าหรั บ วิ ช า
ชีววิทยา เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (BTEM) ที่เพิ่มทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยได้ พฒ
ั นาทักษะการเรี ยนรู้ศตวรรษที่ 21 ในด้ านเนื ้อหาของประเทศมาเลเซีย โดยทาการ
วิจัยกับนักเรี ยนที่ มีความถนัดทางชี ววิท ยา ในการเรี ยนการสอนจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 หลักคื อ
1) การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 2). การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ นักเรี ยนจะได้ รั บการแก้ ปัญหาที่
เกิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต จริ ง ภายใต้ กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อ น ามาแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง แก่ น ของ
วิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถนามาช่วยแก้ ปัญหาได้ การใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนจะช่วย
เพิ่มเติมความต้ องการ และคณิตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล จุดเน้ นย ้าการ
เรี ย นรู้ ศตวรรษที่ 21 ใน STEM ประกอบด้ ว ยการเขี ย น และการอ่ า นในยุ ค ดิ จิ ต อล ความคิ ด
สร้ างสรรค์ การติดต่อสื่อสารที่ดี และการได้ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง
Marle and Peter D (2014) ได้ ศึกษาเรื่ องการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ตามรู ปแบบสะ
เต็มศึกษา โดยใช้ สถานการณ์ในโรงงานช็อคโกแลต เพื่อให้ นกั เรี ยนผู้เข้ าร่วมค่ายแก้ ไขสถานการณ์
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึง่ จัดกิจกรรมโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนได้ รับการกระตุ้น
ทางวิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นมี ค วามมั่ น ใจเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ และนักเรียนมีสว่ นร่วมทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น หลังจากเข้ าค่ายโรงงานช็อคโกแลต
Sahin A (2013) ได้ ทาการวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเข้ า
ร่ ว ม ชุ ม นุ ม ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ STEM (MATHCOUNTS, American Mathematics Competition
(AMC), Science Olympiad, University Interscholastic League (UIL) and Science DEMO)
และโครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิ ทยาศาสตร์ ที่จดั ขึ ้นหลังเลิกเรี ยนต่อการตัดสินใจเข้ า ศึกษา
ต่อทางด้ าน STEM ของนักเรี ยนเกรด 4 ถึงเกรด 12 โรงเรี ยนฮาร์ โมนีพบั ลิค จานวน 149 คน ผล
การศึก ษาพบว่ า การจัด กิ จ กรรมชุม นุ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ STEM และการจัด โครงการจัด แสดง
นิ ท รรศการทางวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามสัม พั น ธ์ เชิ ง บวกกับ จ านวนนั ก เรี ย นที่ เลื อ กเรี ย นต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา (Post-secondary) ในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับ STEM อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาก
การศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง จะเห็ น ได้ ว่ า การจัด การเรี ย นการสอนหรื อ กิ จ กรรม การเรี ย นรู้
เกี่ ย วกับ STEM โดยการบูร ณาการเนื อ้ หาและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยีหรื อวิศวกรรมศาสตร์ อย่างน้ อย 2-4 รายวิชาเข้ าด้ วยกันโดยใหญ่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ
และ แก้ ปัญหากิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยตนเอง สามารถพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มี
เจตคติที่ดีต่อ STEM ส่งเสริมทักษะการคิดขันสู
้ ง เช่ น ทักษะการแก้ ปัญหา การคิดแบบอภิปัญญา
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รวมทัง้ เรี ยนรู้ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม แต่อุปสรรคสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
ตาม แนวทางสะเต็มศึกษา ก็คือ จะใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการจัดกิจกรรม ซึ่งการแก้ ปัญหาต้ อง
อาศัย ความร่วมมือของคณะครูผ้ เู กี่ยวข้ องในการวางแผนหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
ดีเพื่อให้ การนาแนวคิดของสะเต็มศึกษาไปใช้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
Scott Catherine (2012) ได้ ทาการศึกษาในลักษณะของรู ปแบบสะเต็ม โดยมุ่งเน้ น
ที่โรงเรี ยนมัธยมที่ได้ รับคัดเลือกจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมให้ กบั นักเรียนในการประกอบอาชีพสาขาสะเต็ม จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่านักเรี ยนที่
เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนตามแนวทางสะเต็มมีความสามารถในการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในชีวิตจริ งและสามารถฝึ กงานในการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้ องการหลังสาเร็ จ
การศึกษาได้ เป็ นอย่างดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ใช้ การจัดการเรี ยนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
จากการศึกษาเอกสารงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อง พบว่า การจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง
สะเต็มศึกษาเป็ นกระบวนการศึกษาความสาคัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีการจัดกิจกรรมด้ วยตนเอง ให้ นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ด้วยตัวเองจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีการเน้ นให้ นกั เรี ยนทางานเป็ นกลุ่ม และวัดประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริ ง โดยงานวิจยั นี ้นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามา
ใช้ เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์
โดยน าสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในชี วิต ประจาวัน มาให้ นัก เรี ย นแก้ ปั ญ หาภายใต้ ก ระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้เพื่อนามาแก้ ปัญหา ซึง่ แก่นของวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถนามาช่วยแก้ ปัญหาได้
โดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และการใช้ เทคโนโลยี ในการเรี ยน
การสอนจะช่วยเพิ่มเติมความต้ องการ ทาให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ส้ ะเต็มศึกษายังส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรมหรื อโครงงานที่ ม่งุ แก้ ไข
ปั ญหาที่พบเห็นในชีวิตจริ ง เพื่อสร้ างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้ างสรรค์ นาไปสู่การ
สร้ างนวัตกรรม ซึ่งวิศวกรรมศาสตร์ ในสะเต็มศึกษาในระดับโรงเรี ยนจะหมายถึงการสร้ าง การ
ดัดแปลง การทาต้ นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรื อการบริ การ โดยการประยุกต์
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยมศักยภาพที่จะนาไปใช้
สาหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรื อเพื่อการทางานจริ งในอนาคต ดังนันผู
้ ้ วิจยั สนใจที่ จะนา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ปซึง่ เป็ นรูปแบบการ
สอนที่ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีค วามสามารถและส่งเสริ มให้ นัก เรี ย นมีทัก ษะกระบวนการแก้ ปัญ หา
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ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะในการคิด การแก้ ปัญหา และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ เพื่อตั ดสินการ
แก้ ปั ญ หาต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งมี ห ลัก การและเหตุผ ล ซึ่งยุท ธวิ ธีในการฝึ ก ให้ บุค คลเกิ ด นิ สัย ต่ า ง ๆ
ดัง กล่ า วมาข้ า งต้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบด้ า นทั ก ษะในการคิ ด ความรู้ สึ ก
การแก้ ปัญหา การลงมือปฏิบตั ิ รวมทังลั
้ กษณะนิสยั ที่ดีพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ของผู้เรี ยน ซึง่ ส่งผลให้
เด็กเกิดความพร้ อมในการเรี ยนรู้และสามารถแสดงออกมาได้ ในทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ตาม
รู ปแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเป็ นกระบวนการในการแก้ ปัญหาการตัดสินอย่างเป็ นระบบ หาก
น ามาใช้ ในการเรี ย นการสอน จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ น ระบบซึ่ง สามารถส่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนสามารถนาไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั
3. การกาหนดระยะเวลาในการวิจยั
4. แบบแผนที่ใช้ ในการวิจยั
5. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
6. การดาเนินการทดลอง
7. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2561 สังกัด ส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มีโรงเรี ยนจานวน 67 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน 16,265 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2561 โรงเรี ย นวัด พุท ธบูช า ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.1 โดยใช้ ขนาดอิทธิพล 0.8 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ท าให้ ได้ ขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งขัน้ ต่ าอย่ า งน้ อ ย 13 คน จากนัน้ ผู้วิจัย จึงท าการสุ่มแบบแบ่ งกลุ่ม
(cluster random sampling) โดยมี ห้ องเรี ย นเป็ นหน่ ว ยการสุ่ ม ได้ ห้ องเรี ย นแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ มา 1 ห้ องเรี ยนคือกลุ่มแผนการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
ห้ อง ม. 5/3 มีจานวนนักเรี ยนทัง้ หมด 44 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนชาย 19 คน และนักเรี ยนหญิ ง 25
คน เพื่อให้ ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
สาหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ผู้วิจยั ได้ ทาการ
เลือกเฉพาะเจาะจงนักเรี ยนจากแต่ละกลุ่มระดับความสามารถได้ นักเรี ยนจานวน 13 คน โดย
พิจารณาจากความสม่าเสมอในการเข้ าร่ วมกิจกรรม ความเข้ าใจและยินดีให้ ข้อมูล ทังนี
้ ส้ ามารถ
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ เก่ง ปานกลาง และต้ องปรับปรุง จากคะแนนแบบทดสอบ

51
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องของไหล กลุ่มเก่ง คือ กลุ่มคะแนนระหว่าง 7 – 10 คะแนน กลุ่ม
ปานกลางคือ กลุ่มคะแนนระหว่าง 4 – 6 คะแนน และกลุ่มต้ องปรับปรุ ง คือ กลุ่มคะแนน 0 – 3
คะแนน เนื่องจากของไหลเป็ นเนือ้ หาส่วนต้ นที่จะนาไปต่อยอดความรู้ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความร้ อน
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส จึงจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเข้ าใจในเนื ้อหาและความสอดคล้ องกันของ
บทเรี ย นได้ มากขึ น้ ซึ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งนี เ้ ลื อ กจากการที่ ผ้ ู วิ จั ย สามารถท าการทดลองได้ จบ
กระบวนการทดลองและได้ รับความอนุเคราะห์จากผู้บริ หารโรงเรี ยน เนื่องจากระยะเวลาในการทา
การทดลองเป็ นเวลานาน ซึง่ โรงเรี ยนวัดพุทธบูชามีนกั เรี ยนที่มีลกั ษณะครอบคลุมกับลักษณะของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา
2. เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
ขอบเขตของเนือ้ หาที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้อยู่ในสาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว. 5.1 เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรู ปพลังงาน ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสาร
และพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชี วิตและสิ่งแวดล้ อ ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์โดยใช้ หนังสื อเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิ สิกส์ เล่ม 5
จัดทาโดยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ความ
ร้ อนและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ ส เหตุผ ลที่ ผ้ ูวิ จัย เลื อ กใช้ เรื่ อ ง ความร้ อนและทฤษฎี จ ลน์ ของแก๊ ส
เนื่องจากเป็ นเรื่องที่มีปริมาณเนื ้อหาที่เหมาะสมต่อการทาการทดลองและเนื ้อหาเป็ นเรื่ องที่ยากต่อ
การถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นทฤษฎี ซึง่ มีหน่วย 5 หน่วยการเรี ยนย่อย ดังนี ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความร้ อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แก๊ สอุดมคติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พลังงานภายในระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การประยุกต์
3. การกาหนดระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการท าการทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2561 โดยใช้ เวลา
ทดลองรวม 16 คาบเรี ยน แบ่งเป็ น ทาการสอน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที และทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน 2 คาบเรี ยน
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน
2 คาบเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ความร้ อน
แก๊ สอุดมคติ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
พลังงานภายในระบบ
การประยุกต์

4 คาบเรี ยน
2 คาบเรี ยน
3 คาบเรี ยน
2 คาบเรี ยน
1 คาบเรี ยน

4. แบบแผนที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การทดลองใช้ กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง ความร้ อน
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส โดยใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏ
จักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป ที่ผ้ ูวิจัยใช้ แบบแผนการวิจั ยแบบรองรับภายใน (Embedded Design)
ได้ แก่ แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก ซึ่งเป็ น
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน ใช้ วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีการหลัก โดยทาการจัดกระทาข้ อมูล
ตัวแปรตามที่ต้องการศึกษาก่อน (ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ/ทดลอง) โดยการให้ เงื่อนไขการทดลอง
แก่กลุม่ ตัวอย่าง และในการดาเนินการทดลองวิจยั รูปแบบที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้คือ (The One –
Group Pretest - Posttest Design) และสังเกตเก็บรวบรวมข้ อมูลปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ แ บบบัน ทึ ก การเรี ย นรู้ (Learning Log) แบบสัง เกตพฤติ ก รรมและแบบ
สัม ภาษณ์ ซึ่ง เป็ น การใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น รอง แบบบัน ทึ ก การเรี ย นรู้ (Learning Log)
มีความสาคัญต่อการเรี ยนของนักเรี ยน ทัง้ ในส่วนที่ มีผลต่อการสร้ างหรื อเตรี ยมความพร้ อมให้
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การได้ ผลสะท้ อนจากการสอนของครู จากนักเรี ยนที่เขียนใน Learning Log
เป็ นบั น ทึ ก ท้ ายคาบหรื อ บั น ทึ ก การเรี ย นรู้ และถ้ าเขี ย น Learning Log อย่ า งสม่ า เสมอ
ในกระบวนการทางานของนักเรี ยน ครู ก็จะได้ เห็นพัฒนาการทางานของนักเรี ยนพร้ อมสนับสนุน
การทาผลงานในวิชา เพื่อให้ บรรลุเป้าของการเรี ยนที่นกั เรี ยนได้ นาเทคโนโลยีไปใช้ อย่างสร้ างสรรค์
ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ต้ องการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหลัง
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป จากนันท
้ า
การทดสอบหลังการทดลอง ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ นาข้ อมูลทดสอบก่อนและหลังมาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผล การตีความผลการวิจยั ที่เกิดขึ ้นโดยใช้ ผลที่ได้ จากการสังเกตขณะทาการทดลอง
ร่วมสรุปด้ วย
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สอบ
ก่อนเรียน

จัดกระทา
ข้ อมูล

สอบ
หลังเรี ยน

สรุป
ตีความ

แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการเรี ยนรู้
ภาพประกอบ 11 แบบแผนที่ใช้ ในการวิจยั
ที่มา : อ้ างอิงจากภาพประกอบ 7 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว
วิธีเชิงปริมาณเป็ นหลัก รัตนะ (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)
5. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของ
คอร์ ป
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เรื่ องความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
4. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
5. แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
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ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือ
1. ขัน้ ตอนในการสร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ
วัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป ประกอบด้ วย 4 ขัน้ ดังนี ้คือ
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รู ป ธรรม (Concrete Experiences) เป็ น ขัน้ ตอนที่
ผู้เรี ยนเข้ าไป มีส่วนร่ วมและรับรู้ ประสบการณ์ ต่าง ๆ เน้ นการใช้ ความรู้ สึกและยึดถือสิ่งที่เกิดขึ ้น
จริ งตามที่ตนประสบในขณะนัน้
ขันที
้ ่ 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนมุ่งที่จะ
ทาความเข้ าใจความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ ตรอง
พิจารณา
ขันที
้ ่ 3 การสรุ ป (Abstract Conceptualization) เป็ นหลักการนามธรรมเป็ น
ขันที
้ ่ผ้ เู รียนใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Experimentation) เป็ นขั น้ ตอนที่
ผู้เรี ยนนาเอาความเข้ าใจที่สรุปได้ ในขันที
้ ่ 3 ไปทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อทดสอบว่าถูกต้ องหรื อขันตอน
้
นี ้เน้ นที่การประยุกต์ใช้
1.2 ศึกษาสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 มาตรฐานช่วงชันที
้ ่ 4 (ม.4 – 6)
ผลการเรี ยนรู้ คาอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดพุทธ
บูชา
1.3 ศึกษารายละเอียดและสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่จะนามาสร้ างแผนการ
จัดการเรียนรู้
1.4 ก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การวั ด ผล
ประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อ – แหล่งการเรี ยนรู้
1.5 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ ของคอร์ ป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส เรื่ อง ความร้ อน รหัสวิชา ว30209 รายวิชาฟิ สิกส์ 3
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
เวลา 110 นาที
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รูปธรรม (Concrete Experiences)
1.1 ครูให้ นกั เรียนนัง่ เป็ นวงกลม 1 วง โดยเริ่ มทาการพูดแสดงความรู้สกึ ก่อนการเรี ยนรู้
(Check in) ทังครู
้ และนักเรี ยน
1.2 เมื่อ Check in เสร็จแล้ ว ครูสรุปสิ่งที่ได้ ยินจากนักเรี ยนทุกคน เพื่อเป็ นการเปิ ดใจพร้ อม
การเรียนรู้ จากนันให้
้ นกั เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน
1.3 ครูตงปั
ั ้ ญหาให้ นกั เรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้ าจุดไฟที่เตาและเอามือของเราไปใกล้ เตา
ไฟ เราจะรู้สกึ ร้ อน ถามผู้เรียนว่าความร้ อนเปลีย่ นแปลงมาจากพลังงานรูปใด และเรา
จะใช้ อะไรในการวัดความร้ อนที่เกิดขึ ้น เพื่อนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (S :บูรณาการเกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)
ขัน้ ที่ 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation)
2.1 ผู้เรียนและผู้สอนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานต่าง ๆ ไปเป็ นพลังงาน
ความร้ อน และพลังงานความร้ อนก็สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานรูปอื่น ๆ
2.2 ผู้สอนถามคาถามกระตุ้นความคิดผู้เรี ยนอีกครัง้ ในเรื่ องของอุณหภูมินนั่ คือ เราจะ
ทราบได้ อย่างไรว่าวัตถุก้อนนันร้
้ อนหรื อเย็นเท่าไร หลังจากนันผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายจนได้ ข้อสรุปว่า การวัดอุณหภูมิของวัตถุตา่ ง ๆ นันจะต้
้ องใช้ เครื่ องวัด
เทอร์ โมมิเตอร์
2.3 ครูให้ นกั เรียนรวมกลุม่ สืบค้ นร่วมกันอภิปรายความร้ อน อุณหภูมิ การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้ อน อุปกรณ์ที่ใช้ วดั อุณหภูมิ ชนิดของเทอร์ โมมิเตอร์ การเทียบอุณหภูมิระหว่าง
หน่วยองศาเซลเซียส และอุณหภูมิใด ๆ และพลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ของสารซึง่ ครูเป็ นคนกาหนดหัวข้ อให้ (T : บูรณาการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีในการ
สืบค้ น)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้ างแนวความคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization)
3.1 นักเรียนนาเสนอข้ อมูลที่ได้ สืบค้ นมาตามแต่ละหัวข้ อหน้ าชันเรี
้ ยน ให้ ครูและเพื่อน
นักเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (T : บูรณาการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น)
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ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิบัตจิ ริง(Active Experimentation)
ครูให้ นกั เรียนตกผลึกความรู้เนื ้อหาที่เรี ยน โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ออกแบบแผนผังความคิดความรู้
เอง ดังนี ้ `(E: บูรณาการเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม)
4.1 ความร้ อน คือ ความร้ อนเป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ ถ่ายโอนจากแหล่งที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ไป
ยังแหล่งที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่าได้ พลังงานความร้ อนอาจเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่น
4.2 อุณหภูมิ คือ ปริมาณที่แปรผันโดยตรงกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ ส การที่จะบอกว่า
วัตถุร้อนมากหรือร้ อนน้ อยเพียงไร เราสามารถบอกได้ ด้วยอุณหภูมิของวัตถุนนั ้
4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ วดั อุณหภูมิมี ชื่อเรี ยกว่า เทอร์ มอมิเตอร์ ในการสร้ างเทอร์ มอมิเตอร์ มีการ
กาหนดอุณหภูมิที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการแบ่งช่องสเกล ดังนี ้
จุดเดือด คือ จุดที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นแก๊ ส จุดเดือดของน ้าบริ สทุ ธิ์
อยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส
จุดเยือกแข็ง คือ จุดที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว จุดเยือกแข็ง
ของน ้าบริ สทุ ธิ์อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส
4.4 ชนิดของเทอร์ มอมิเตอร์ มีด้วยกัน 4 ชนิด
แบบเซลเซียส แบ่งสเกล 100 ช่อง จุดเยือกแข็ง 0C จุดเดือด 100C
แบบเคลวิน แบ่งสเกล 100 ช่อง จุดเยือกแข็ง 273.K จุดเดือด 373K
แบบโรเมอร์ แบ่งสเกล 180 ช่อง จุดเยือกแข็ง 0R จุดเดือด 80R
แบบฟาเรนไฮด์ แบ่งสเกล 80 ช่อง จุดเยือกแข็ง 32F จุดเดือด 212F
4.5 การเทียบอุณหภูมิระหว่างหน่วยองศาเซลเซียส และอุณหภูมิใด ๆ ทาได้ ดงั นี ้
C K  273 F  32 R



5
5
9
4

4.6 พลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร
Q  mcT

(M: บูรณาการเกี่ยวกับการคานวณปริ มาณต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง)
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สร้ างไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางการสอนฟิ สิกส์จานวน
2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน และ
วิ ท ยฐานะ ระดับ เชี่ ยวชาญ 1 ท่ าน รวมทัง้ หมด 5 ท่ า นเพื่ อตรวจสอบโดยพิ จ ารณาเรื่ อ งความ
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เหมาะสมของเนื อ้ หาความสอดคล้ อ งของจุด ประสงค์ กับ กระบวนการเรี ย นรู้ และภาษาที่ ใช้
(ดังรายนามในภาคผนวก ก) โดยผู้เชี่ยวชาญให้ ปรับปรุ งเรื่ องของภาษาในการจัดกิจกรรม ให้ ใช้
ภาษาสาหรับนักเรียนที่เข้ าใจได้ ง่ายปรับสถานการณ์ปัญหาที่ไม่ยากจนเกินไป และสัญลักษณ์ที่ใช้
ในการคานวณต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ อง
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์ ดาเนินการดังนี ้
2.1 ศึกษาวิธีสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนฟิ สิกส์ จากเอกสาร
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และการสร้ างข้ อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
2.2 ศึกษาผลการเรี ยนรู้ และเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ ช่วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ องความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส เพื่อสร้ างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแบ่งพฤติกรรมการวัด
4 ด้ าน ได้ แก่ ความรู้ -ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาตามแนวการเขียนข้ อสอบตามจุดประสงค์ของศิริชยั กาญจนวาสี (2556) รวมทัง้ หมด 30
ข้ อ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง 2
ตาราง 1 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์ของนักเรี ยน
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
เรื่ อง

เนื ้อหา

ความรู้

1
2
3
4
5

ความร้ อน
แก๊ สอุดมคติ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
พลังงานภายในระบบ
การประยุกต์
รวม

1
2
2
2
1
8

ความเข้ าใจ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

1
2
2
1
1
7

2
2
2
2
1
9

การนาความรู้และ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้

ข้ อ

1
1
1
2
1
6

5
7
7
7
4
30
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ตัวอย่ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
พฤติกรรมด้ านความรู้
พฤติกรรมด้ านความเข้ าใจ
(0) การถ่ายโอนพลังงานความร้ อนแบบใด
(00) ในการใช้ ปรอทบรรจุในเทอร์ โมมิเตอร์
ต้ องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน
มีคณ
ุ สมบัติไม่ดีอย่างไร
ความร้ อนโดยตัวกลางจะไม่เคลื่อนที่ไป
1. ทาให้ บริสทุ ธิ์ได้ ยาก
พร้ อมกับพลังงานความร้ อน
2. วัดอุณหภูมิสงู กว่าปกติธรรมดาได้ ไม่ดี
A. การนาความร้ อน
3. วัดอุณหภูมิต่ากว่าปกติธรรมดาได้ ไม่ดี
B. การพาความร้ อน
4. มองเห็นได้ ยาก
C. การแผ่รังสีความร้ อน
1. ข้ อ A เพียงอย่างเดียว
2. ข้ อ A และ ข้ อ B
3. ข้ อ A และ ข้ อ C
4. ข้ อ B และ ข้ อ C
เฉลย ข้ อ 4. มองเห็นได้ ยาก
เฉลย ข้ อ 1. ข้ อ A เพียงอย่างเดียว
พฤติกรรมด้ านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมด้ านการนาความรู้ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
(000) แก๊ สชนิดหนึง่ เปลี่ยนสภาวะจาก (1) ไป
(0000) แก๊ สชนิดหนึง่ มีมวล 250 กรัม บรรจุใน
(2) ตามรูป จงหาว่าพลังงานภายในระบบ
กระบอกสูบที่มีอณ
ุ หภูมิ 25 °C เมื่อแก๊ ส
ของแก๊ สจากสภาวะ (1) ไป (2 ) นี ้มีค่า
ในกระบอกสูบได้ รับความร้ อน ทาให้
เท่าใด
อุณหภูมิเพิม่ ขึ ้นเป็ น 75 °C โดยความดัน
คงที่และพลังงานภายในระบบของแก๊ ส
เปลี่ยนแปลงไป 5 กิโลจูล จงหางาน
ที่เกิดจากการขยายตัวของแก๊ ส
กาหนดให้ ( Cgas= 1.005 kJ/kg K ,
P0 = 100 kPa )
1. เพิม่ ขึ ้น 6,000 J
2. ลดลง 6,000 J
3. เพิม่ ขึ ้น 9,000 J
4. ลดลง 9,000 J

เฉลย ข้ อ 1. เพิม่ ขึ ้น 6,000 J

1.
2.
3.
4.

1.28
7.56
13.84
17.56

kJ
kJ
kJ
kJ
เฉลยข้ อ 2. 7.56

kJ
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2.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางการสอนฟิ สิกส์
จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน
และวิทยฐานะ ระดับเชี่ยวชาญ 1 ท่าน รวมทังหมด
้
5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงตรง
เชิ งเนื อ้ หา ความเหมาะสมของตัวเลือก การใช้ ภาษา เพื่อ พิจารณาหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) (ดังรายนามในภาคผนวก ก)
2.4 ปรับ ปรุ งข้ อค าถามและตัว เลื อกตามค าแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญและเลื อ ก
คาถามที่มีคา่ IOC  `0.5 ขึ ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2557) โดยค่า IOC มีคา่ ระหว่าง 0.6 – 1 โดย
ประเด็นที่ต้องแก้ ไข ได้ แก่ คาผิด รูปแบบการจัดหน้ ากระดาษ การฉีกคา และความเหมาะสมของ
แบบทดสอบให้ เหมาะสมกับเวลาและระดับของนักเรี ยน
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทาการทดสอบกับ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ เคยเรี ยน เรื่ อ ง ความร้ อนและทฤษฎี จ ลน์ ของแก๊ ส จานวน 30 คน ซึ่งเป็ น
นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ (STEM) ผลการวิเคราะห์ พ บว่าผ่านเกณฑ์
ทั ง้ หมด 20 ข้ อ โดยค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบฉบั บ นี ม้ ี ค่ า ระหว่ า ง 0.241 – 0.793
ค่ า อ านาจจ าแนกค่ า ระหว่ า ง 0.214 – 0.571 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั ง้ ฉบั บ
(KR-20) มีคา่ 0.880 แสดงว่าความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับสูง ดังตาราง 2
ตาราง 2 ตารางแสดงผลวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เนื ้อหา
1. ความร้ อน
2. แก๊ สอุดมคติ
3. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
4. พลังงานภายในระบบ
5. การประยุกต์
รวม

ก่อนคัดเลือก

หลังคัดเลือก

จานวน
ข้ อ

ค่าความ
ยากง่าย (p)

ค่าอานาจ
จาแนก (r)

จานวน
ข้ อ

ค่าความ
ยากง่าย (p)

ค่าอานาจ
จาแนก (r)

5

0.137 – 0.793

0.071 – 0.428

3

0.586 – 0.793

0.286 – 0.428

7

0.137 – 0.655

-0.143 – 0.500

5

0.379 – 0.655

0.285 – 0.500

7

0.138 – 0.586

0.142 – 0.571

6

0.241 – 0.586

0.214 – 0.571

7

0.068 – 0.586

-0.143 – 0.500

3

0.310 – 0.586

0.357 – 0.500

4

0.345 – 0.483

-0.214 – 0.357

3

0.345 – 0.483

0.215 – 0.357

30

0.241 – 0.793
0.214 – 0.571
20
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ (KR-20) มีคา่ 0.880
0.137 – 0.793

-0.143 – 0.571
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2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดสอบก่อนและหลังเรี ยนกับ
นักเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบ
แบบอัตนัย 4 ข้ อ โดยผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
3.1 กาหนดจุดประสงค์และเนื ้อหา เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ สเพื่อ
นามาใช้ ในการสร้ างแบบทดสอบวัดการแก้ ปัญหา โดยขอบเขตของเนื ้อหาที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้อยู่ใน
สาระที่ 5 ศึกษาแนวการสร้ างแบบทดสอบและการเขียนข้ อสอบวัดการแก้ ปัญหา นิยาม เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
3.2 สร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์
ที่ ประกอบด้ วยข้ อความที่ แสดงสถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ จานวน 4
สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะตังค
้ าถาม 4 ข้ อ เพื่อให้ นกั เรี ยนนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มา
ใช้ ในการแก้ ปัญหา ตามขันตอนของWeir
้
J. J (1974) ประกอบด้ วย 4 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) ขัน้ ระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาที่ เกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์ที่กาหนดให้ มากที่สดุ ภายในขอบเขตข้ อเท็จจริ งที่กาหนดให้
2) ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่ทาให้ เกิด
ปั ญหาโดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงของสถานการณ์ที่กาหนดให้
3) ขัน้ กาหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผน
หรื อเสนอแนวทางในการคิดแก้ ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปั ญหาที่ระบุไว้ อย่างสมเหตุสมผล
4) ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายได้ ว่าผลที่เกิด
จากการกาหนดวิธีการคิดแก้ ปัญหานัน้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่ระบุไว้ หรื อไม่ ผลที่ได้ จะเป็ นอย่างไร
3.3 น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้
ผู้เชี่ ยวชาญทางการสอนฟิ สิ กส์ จานวน 2 ท่ าน และผู้เชี่ ย วชาญทางด้ านการสอนวิท ยาศาสตร์
วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน และวิทยฐานะ ระดับเชี่ยวชาญ 1 ท่าน รวมทัง้ หมด 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมของตัวเลือก การใช้ ภ าษา เพื่อ
พิ จารณ า ห าค่ า ดั ช นี ค วาม ส อด ค ล้ อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
(ดังรายนามในภาคผนวก ก)
3.4 ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญและเลื อ ก
ค าถามที่ มีค่า IOC  0.5 ขึน้ ไป (สุวิม ล ติ รกานัน ท์ , 2557) โดยค่ า IOC มีค่ า ระหว่า ง 0.6 – 1
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โดยประเด็ น ที่ ต้ องแก้ ไข ได้ แ ก่ ค าผิ ด การฉี ก ค า และความเหมาะสมของแบบทดสอบให้
สถานการณ์เหมาะสมไม่ง่ายและยากเกินไปและปรับปรุงภาษาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจได้ ง่าย
3.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไปทาการ
ทดสอบกับ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ เคยเรี ย น เรื่ อ ง ความร้ อนและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ ส
จานวน 30 คน ซึง่ เป็ นนักเรียนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) ผลการวิเคราะห์
พบว่าผ่านเกณฑ์ทงหมด
ั้
4 ข้ อ โดยค่าความยากง่ายของแบบทดสอบฉบับนี ้มีค่าระหว่าง 0.414 –
0.585 ค่าอานาจจาแนกค่าระหว่าง 0.429 – 0.683 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ
(Coefficient-α) มีคา่ 0.610 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับสูง ดังตาราง
ตาราง 3 ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ แ บบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์

เนื ้อหา
1. ความร้ อนและแก๊ สอุดมคติ
2. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
3. พลังงานภายในระบบ
4. การประยุกต์

รวม

ก่อนคัดเลือก

หลังคัดเลือก

จานวน
ข้ อ
1

ค่าความ
ยากง่าย (p)
0.414

ค่าอานาจ
จาแนก (r)
0.572

จานวน
ข้ อ
1

ค่าความ
ยากง่าย (p)
0.414

ค่าอานาจ
จาแนก (r)
0.572

1

0.586

0.572

1

0.586

0.572

1

0.414

0.643

1

0.414

0.643

1

0.568

0.429

1

0.568

0.429

4

0.414 – 0.586

0.429 – 0.643

0.414 – 0.586

0.429 – 0.643

4
α = 0.610

3.6 น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ป
ทดสอบก่อนและหลังเรียนกับนักเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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ตัวอย่ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
0. ภูมิใจหัดทาแกงจืดมะระ ภูมิใจสังเกตว่าเมื่อเริ่ มต้ มแกงจืดน ้าบริ เวณก้ นหม้ อมี ลักษณะปกติ
หลักจากนันไม่
้ นาน น ้าบริ เวณก้ นหม้ อก็มีการเดือดและลอยขึ ้นมาด้ านบนผิวน ้า จนกลายเป็ น
น ้าร้ อน ภูมิใจจึงสงสัยว่าทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ ภูมิใจคิดว่าการที่ นา้ ในอุณ หภูมิปกติเมื่ อได้ รับ
ความร้ อนบริ เวณก้ นหม้ อจนน ้าลอยขึ ้นมากลายเป็ นน ้าเดือดนัน้ การให้ ความร้ อนผ่านก้ นหม้ อ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้ อง ภูมิใจจะทาอย่างไรในการยืนยันว่าน ้าเดือดที่ลอยขึ ้นมาเป็ นผลจากการให้
ความร้ อนผ่านก้ นหม้ อ
1. ขันระบุ
้ ปัญหา
..........................................................................................................................................
2. ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
..........................................................................................................................................
3. ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
..........................................................................................................................................
4. ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
..........................................................................................................................................

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เป็ นแบบบันทึกที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อ
บัน ทึกพฤติ กรรมที่ ได้ สังเกตระหว่างการท ากิ จ กรรม โดยมี ลัก ษณะเป็ น แบบบัน ทึก ภาคสนาม
(Field Note) โดยผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตและบันทึกพฤติกรรมเหล่านัน้ ด้ วยตนเอง โดยแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรี ยนนันมี
้ ขนตอนในการสร้
ั้
างดังนี ้
4.1 ศึกษาวิธีสร้ างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
4.2 สร้ างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ โดยรวบรวมพฤติกรรมที่ต้องการ
จะสังเกต ตามประเด็นที่กาหนด
4.3 น าแบบสัง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ผู้ เชี่ ย วชาญทางการสอนฟิ สิ ก ส์
จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน
และวิ ท ยฐานะ ระดับ เชี่ ย วชาญ 1 ท่ า น รวมทั ง้ หมด 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม
(ดังรายนามในภาคผนวก ก)
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4.4 ทาการปรับปรุ งแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนโดยแก้ ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปในการวิจยั โดยประเด็นในการปรับแก้ ให้ เพิ่มเติมเรื่ องการ
สังเกตเรื่ องความเอาใจใส่กระตือรื อร้ น ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการแก้ ปัญหาในการทากิจกรรม
ของนักเรียน
ตัวอย่ างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
นักเรี ยนผู้ถกู สังเกต...............................................................ครั ง้ ที่............................................
วันที่สังเกต...............................................................เรื่ องที่เรี ยน.................................................
ประเด็นการสังเกต
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รูปธรรม
กระบวนการในการทาความเข้ าใจปั ญหาของนักเรี ยน
การระบุสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้ องการหาและสิ่งที่กาหนดให้ …………………………………
.....................................................................................................................................................
ความกระตือรือร้ น..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
การแสดงออกทางอารมณ์..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ขัน้ ที่ 2 การไตร่ ตรอง
กระบวนการในการวางแผนในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน
การวางแผนการทางาน………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................
ขันตอนการวางแผน……………………………………………………………………………...
้
.....................................................................................................................................................
การบอกวิธีการแก้ ปัญหา....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
แบบบันทึกการเรี ยนรู้ เป็ นแบบบันทึกที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อ โดยผู้เรี ยนจะมีโอกาส
ได้ เขียนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และประสบการณ์ ส่วนตัว ฝึ กบันทึกความก้ าวหน้ า การแสดงความคิด และ

64
ความเข้ าใจของตนเอง เป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาความเข้ าใจเนื ้อหาวิชา ช่วยเพิ่มการเรี ยนรู้
โดยแบบบัน ทึกการเรี ยนรู้ นี เ้ ป็ นเครื่ องมือที่ สะท้ อนการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนและค้ นพบปั ญ หาการ
เรี ยนรู้ รวมทังเชื
้ ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรี ยนรู้ กบั ประสบการณ์เดิม มีขนตอนในการสร้
ั้
าง
ดังนี ้
5.1 ศึกษาวิธีสร้ างแบบบันทึกการเรี ยนรู้
5.2 สร้ างแบบแบบบันทึกการเรี ยนรู้ (Learning Log) โดยรวบรวมพฤติกรรม
ที่ต้องการจะสังเกต ตามประเด็นที่กาหนด
5.3 นาแบบบันทึกการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางการสอนฟิ สิกส์จานวน 2 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน และวิทยฐานะ
ระดับ เชี่ ย วชาญ 1 ท่ า น รวมทัง้ หมด 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม (ดัง รายนามใน
ภาคผนวก ก)
5.4 ทาการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปในการวิจยั
โดยประเด็นในการปรับแก้ ให้ เพิ่มเติมเรื่ องวิธีในการแก้ ปัญหาในการเรี ยนรวมไปถึงขันตอนในการ
้
แก้ ปัญหาในการทากิจกรรมของนักเรี ยน
ตัวอย่ างแบบบันทึกการเรี ยนรู้
แบบบันทึกการเรี ยนรู้ (Learning Log)
ชื่อ – สกุล...............................................................วันที่...............................................................
เรื่องที่เรียน...................................................................................................................................
0. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเรี ยนเนื ้อหาวิชานี ้
.....................................................................................................................................................
00. หลังจากเรียนเนื ้อหานี ้แล้ วนักเรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนครัง้ นี ้มากหรือน้ อย
เพียงใดและสิ่งใดที่ช่วยให้ นกั เรียนเกิดความรู้ความเข้ าใจ
.....................................................................................................................................................
000. กรณีที่เกิดข้ อสงสัยในการเรียน นักเรี ยนมีวิธีการแก้ ปัญหาอย่างไร
.....................................................................................................................................................
0000. ผลลัพธ์ของการแก้ ปัญหาเป็ นอย่างไร
......................................................................................................................................................
00000. นักเรียนคิดว่าเรื่องที่เรียนสามารถนาไปเชื่อมโยง ปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ หรื อไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................
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6. แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้น
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิ จัย โดยผู้วิ จัย ท าหน้ า ที่ สัม ภาษณ์ กับ กลุ่ม นัก เรี ย นตัว อย่ า งและเป็ น ผู้บัน ทึ ก ด้ ว ยตนเอง
หลังจากสิน้ สุดคาบการจัดการเรี ยนรู้ และมีเครื่ องบันทึกเสียงเป็ นอุปกรณ์ ในการช่วยเก็บข้ อมูล
โดยแบบสัมภาษณ์มีขนตอนในการสร้
ั้
างดังนี ้
6.1 ศึกษาขันตอนกระบวนการแก้
้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
6.2 สร้ างแบบสัมภาษณ์ โดยรวบรวมกาหนดจุดหมายและขอบเขตของแบบ
สัมภาษณ์ตามกระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
6.3 น าแบบสัม ภาษณ์ ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญทางการสอนฟิ สิ ก ส์ จานวน 2 ท่ า น และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะ ระดับชานาญการ 2 ท่าน และวิทยฐานะ
ระดับ เชี่ ย วชาญ 1 ท่ า น รวมทัง้ หมด 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม (ดัง รายนามใน
ภาคผนวก ก)
6.4 ทาการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปในการวิจยั โดย
ประเด็นในการปรับแก้ ให้ เพิ่มเติมเรื่ องการสัมภาษณ์ความรู้ สกึ ของนักเรี ยนระหว่างทากิจกรรม วิธี
ในการแก้ ปัญหาในการเรียนรวมไปถึงขันตอนในการแก้
้
ปัญหาในการทากิจกรรมของนักเรี ยน
ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผู้ให้ ข้อมูลสัมภาษณ์........................................................................................................................
วัน เดือน ปี ..............................................เวลาที่ใช้ ในการสัมภาษณ์................................................
สถานที่ที่ให้ สมั ภาษณ์.....................................................................................................................
0. จากสถานการณ์ที่ให้ มานักเรียนได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
00. นักเรียนมีวิธีการแก้ ปัญหาในการเรี ยน มีขนตอนในการด
ั้
าเนินการแก้ ไขอย่างไร เป็ นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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6. การดาเนินการทดลอง
6.1 ระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ เวลา
ทดลองรวม 16 คาบเรี ยน แบ่งเป็ น ทาการสอน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที และทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน 2 คาบเรี ยน
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน
2 คาบเรียน ดังตาราง 5
ตาราง 4 แสดงระยะเวลาในการดาเนินการทดลอง
รายการปฏิบตั ิ

เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (4 คาบ/สัปดาห์)
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

ขันวั
้ ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
การคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน (2 คาบ )
ขันด
้ าเนินการทดลอง (12 คาบ)
ขันวั
้ ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
การคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียน (2 คาบ )
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลอง ดังนี ้
นักเรี ยนที่เข้ ารับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ ของคอร์ ปในครัง้ นีจ้ านวน 44 คน และในจานวนนี ้มีนกั เรี ยน 13 คนที่เป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ หลังได้ รับการจัด การเรี ยนรู้ นีโ้ ดยการบันทึกแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกการเรี ยนรู้และการให้ ข้อมูลสัมภาษณ์ของนักเรี ยน
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ขัน้ ก่ อนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ สร้ างความเข้ าใจให้ กับนักเรี ยนเกี่ ยวกับเนือ้ หาในบทเรี ยน เรื่ องความ
ร้ อ นและทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส แนวทางในการจัด การเรี ย นรู้ และการวัด ประเมิ น ผลที่ จะใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้ นกั เรียนทราบ
ขัน้ ดาเนินการทดลอง
1) ผู้วิ จัยได้ ท าการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการแก้ ปัญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบวัดการแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น ซึ่งเป็ นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบจานวน 20 ข้ อ และแบบอัตนัย 4 ข้ อ ตามลาดับ ใช้ เวลาในการวัดผล 2 คาบเรี ยน
2) ด าเนิ น การทดลองการจัด การเรี ย นรู้ แบบบูรณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาร่ ว มกับ
วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป กับกลุ่มตัวอย่ าง ใช้ ระยะเวลา จานวน 12 คาบเรี ย น โดยแบ่งเป็ น
ขันตอนในการจั
้
ดการเรียนรู้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รู ป ธรรม (Concrete Experiences) เป็ นขั น้ ตอนที่
ผู้เรี ยนเข้ าไป มีส่วนร่ วมและรับรู้ ประสบการณ์ ต่าง ๆ เน้ นการใช้ ความรู้ สึกและยึดถือสิ่งที่เกิดขึ ้น
จริ งตามที่ตนประสบในขณะนัน้
ขันที
้ ่ 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนมุ่งที่จะ
ทาความเข้ าใจความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ ตรอง
พิจารณา
ขันที
้ ่ 3 การสรุ ป (Abstract Conceptualization) เป็ นหลักการนามธรรมเป็ น
ขันที
้ ่ผ้ เู รียนใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Experimentation) เป็ นขัน้ ตอนที่
ผู้เรี ยนนาเอาความเข้ าใจที่สรุปได้ ในขันที
้ ่ 3 ไปทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อทดสอบว่าถูกต้ องหรื อขันตอน
้
นี ้เน้ นที่การประยุกต์ใช้
สาหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนนัน้ ผู้วิจยั จะทา
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในการร่วมกิจกรรมและเมื่อจบการการจัดการเรี ยนรู้จะ
ทาการสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
เรี ยนรู้ของนักเรียน
ขัน้ ประเมินผลการเรี ยนรู้
ภายหลังการจัด การเรี ย นรู้ ครบทัง้ 12 คาบเรี ย น ผู้วิจัย น าแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน จากนัน้ นา
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คะแนนที่ ได้ จากการทดสอบก่อนและหลังมาวิ เคราะห์ โดยวิ ธีก ารทางสถิ ติ และวิ เคราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของลีลาการเรียนรู้ของนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
7. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
7.1 การวิเคราะห์ คุณภาพเครื่ องมือ
7.1.1 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณา
การสะเต็ ม ศึ ก ษาร่ ว มกับ วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ป แบบทดสอบพื น้ ฐานความรู้ เดิ ม ทาง
วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
7.1.2 วิเคราะห์ ค่าความยาก - ง่าย (p) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และดแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
7.1.3 วิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (r) สาหรับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และแบบวัดแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
7.1.4 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยวิ ธี ก ารใช้ สูต รของ KR – 20 ของคู เดอร์ – ริ ช าร์ ด สัน (Kuder - Richardson) และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีการหาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha)
7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
กรณีข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสามารถใน
การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น
7.2.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร ได้ แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และการ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku)
7.2.2 การเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาของผู้เรี ยนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการ
เรี ยนรู้ องคอร์ ปใช้ การวิเคราะห์สถิติ ความแปรปรวนพหุนาม Hotelling T2 โดยมีสูตรการคานวณ
(ผจงจิต อินทสุวรรณ, 2545) ดังนี ้
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เมื่อ

𝑇2 =

(n − 1)P
×𝑇
n−𝑇

n
P

แทน
แทน

จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา

กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย เป็ นผู้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ วยตนเอง โดยวิ ธี ก ารสั ง เกต
พฤติ กรรมของกลุ่มตัวอย่า ง การบัน ทึ ก แบบการเรี ย นรู้ และการสัม ภาษณ์ กับ นัก เรี ย น ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ ทาในแต่ละการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละคาบ การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการ ประเด็นที่สมั ภาษณ์ จะเกี่ยวข้ องกับลีลาในการเรี ยนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ ไข
ปั ญหา ร่วมด้ วยแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรี ยน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัยเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยน ความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ปนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์
การรายงานผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นการนาเสนอข้ อมูลสถิ ติ
พื ้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่ง ความเบ้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป และนาเสนอข้ อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานตามคาถามและความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 1
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผู้วิจยั ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
SD
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS
แทน ผลบวกของกาลังสองของค่าความแตกต่างระหว่าง
ข้ อมูลและ ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ข้ อมูล (Sum of Square)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสอง (Mean Square)
MIN
แทน คะแนนต่าสุด
MAX
แทน คะแนนสูงสุด
Sk
แทน ค่าความเบ้
Ku
แทน ค่าความโด่ง
df
แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
นักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการ
เรี ย นรู้ ของคอร์ ป จ านวน 44 คน พบว่ า จากคะแนนเต็ ม 20 คะแนน นัก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 4.5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.56 ส่วนคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 11.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.86
เมื่อพิจารณาคะแนนการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป จานวน 44 คน จากคะแนน
เต็ ม 16 คะแนน พบว่า นัก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นเท่ า กับ 0.93 คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.26 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 8.68 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.58 เมื่อพิจารณาการกระจายของข้ อมูล พบว่า ข้ อมูลมีการกระจายแจกแจงแตกต่างจาก
โค้ งปกติเล็กน้ อย ดังตาราง 6
ตาราง 5 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับ
วัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป

M
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

4.50
11.20

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(20 คะแนน)
SD MIN MAX Sk

Ku

M

1.56
3.86

-0.11
-1.13

0.93
8.68

1.00
4.00

8.00 0.06
18.00 0.21

การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(16 คะแนน)
SD MIN MAX Sk

Ku

1.26
2.58

0.94
0.29

0.00
2.00

4.00
14.00

1.36
0.07

1.2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นเรื่ องความสัมพันธ์ของตัวแปรตามในงานวิจยั นี ้โดยใช้ ค่า
Bartlett’s Test of Sphericity เมื่อตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ พบว่าตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั แตกต่างจากเมตริ กซ์เอกลักษณ์
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 (χ2 = 11.290, df = 2, p = .004) กล่ า วคื อ
ตั ว แปรผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางวิ ท ยาศาสตร์ มี
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ความสัมพันธ์ กัน จึงเป็ นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ ผลการวิจัยสถิติวิเคราะห์ One – way
Repeated Manova
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถ
ในการแก้ ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนแตกต่างจากก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 (Wilks’ Lamda value = 0.072, F= 268.674, p = .000) และเนื่องจากการศึกษาวิจัย
ครัง้ นี ้มีการวัดซ ้า 2 ครัง้ ผู้วิจยั จึงคานวณค่าสถิติ Hotelling’s T2
ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ สามารถคานวณค่า Hotelling’s T2 = 550.14 ขณะที่ผลจากการ
เปิ ดตาราง Hotelling’s T2 เมื่อ p = 2, df = 43 ทาให้ ได้ ค่า Hotelling’s T2 = 6.595 จะเห็นได้ ว่า
ค่า Hotelling’s T2 จากการคานวณมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้ จากการเปิ ดตาราง จึงสามารถสรุ ปผลได้ ว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน
แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยหลังเรี ยนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป โดยใช้ สถิติ Hotelling’s T2
Effect
การจัด
การเรี ยนรู้

Multivariate test

p-value

2

42.000

.000

.928

2.000

42.000

.000

.928

268.674

2.000

42.000

.000

.928

268.674

2.000

42.000

.000

.928

Value

F

Hypothesis df Error df

Pillai's Trace

.928

268.674

2.000

Wilks' Lambda

.072

268.674

Hotelling's Trace

12.794

Roy's Largest Root

12.794

จากการคานวณ Hotelling’s T2 = 550.14, T2(2,43) = 6.595
Bartlett’s Test of Sphericity : Likelihood Ratio = .003 Approx. Chi – Square 11.29 df = 2 Sig. = .004

เมื่ อ พิ จารณาผลการเปรี ย บเที ย บรายตัว แปรตามพบว่ า เมื่ อ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจัก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ปแล้ วนักเรี ย นมี ผลสัมฤทธิ์ ท าง
การเรี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ แตกต่างจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (df = 1, F = 136.041, p-value = .000,2 = .760) เช่นเดียวกับความสามารถในการ
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แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู้ แตกต่างจากก่อนการจัดการ
เรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 1, F = 489.293, p-value = .000, 2 = .919)
โดยคะแนนเฉลี่ ย ของตัว แปรผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน ดังตาราง 8 และภาพประกอบ 11
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์รายตัวแปรตามของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
Dependent Variable
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
การแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

Sourse
SS
Time
988.920
Error
313.580
Time 1321.375
Error
116.125

df
1
43
1
43

MS
F
988.920 136.041
7.269
1321.375 489.293
2.701
-

p-value
.000
.000
-

𝜼𝜼
.760
.919
-

แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
20
16
11.2

12
8

8.68
4.5

4

0.93

0
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ก่ อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ภาพประกอบ 12 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

74
ส่ วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตามคาถามและความมุ่งหมายของการวิจยั ข้ อที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
การให้ ประสบการณ์จริ ง การไตร่ ตรอง การสรุ ป และการทดลองปฏิบตั ิจริ ง ทังหมด
้
3 กรณีศึกษา
แบ่งเป็ น กรณีศึกษานักเรี ยนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนดี ปานกลาง และปรับปรุ ง จานวนทังสิ
้ ้น 13 คน
ซึง่ สามารถอธิบายลีลาการเรียนรู้ของผู้เรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
1. แบบคิดอเนกนัย (Divergers) หมายถึง เป็ นแบบที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการรับรู้
และการสร้ างจินตนาการต่าง ๆ ขึ ้นเอง สามารถไตร่ ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรี ยนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบนี ้จะทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น การระดม
สมอง ซึ่ ง ลัก ษณะของการเรี ย นรู้ เรี ย นรู้ ได้ ดี จ ากการสั ม ผั ส และการสั ง เกต ชอบแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ชอบแสวงหาข้ อมูล ความรู้ ชอบนาประสบการณ์ และข้ อมูลมาคิดวิเคราะห์
ไตร่ตรอง และแสวงหาแนวคิดและทางเลือกหลากหลาย
2. แบบซึมซับ (Assimilators) หมายถึง เป็ นรูปแบบการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถใน
การสรุ ป หลัก การหรื อ กฎเกณฑ์ ผ้ ู เรี ย นที่ มี รูป แบบการเรี ย นแบบนี ม้ ัก สนใจในหลัก การที่ เป็ น
นามธรรมมากกว่า แต่ไม่ชอบการลงมื อ ปฏิ บัติ และมัก ไม่ค านึงถึ งการน าทฤษฎีไปประยุก ต์ ใช้
ลักษณะการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ได้ ดีจากการศึกษารวบรวมข้ อมูลและทางานกับความคิดเชิงนามธรรม
ชอบคิดไตร่ตรองและสามารถสร้ างทฤษฎีหรื อหลักการจากประสบการณ์ หรื อข้ อมูลที่ได้ รับเป็ นผู้
ชอบการคิดเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิจริ ง
3. แ บ บ คิ ด เอ ก นั ย (Convergers) ห ม ายถึ ง เป็ น รู ป แบ บ การเรี ย น ที่ ผู้ เรี ยน มี
ความสามารถในการนาแนวคิดที่เป็ นนามธรรม ไปใช้ ในการปฏิบตั ิผ้ เู รี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบ
นีส้ ามารถสรุ ปวิธีที่ถูกต้ องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้
อารมณ์ ในการแก้ ปัญหาแต่ใช้ เหตุผล ชอบทางานกับวัตถุมากกว่าทางานกับบุคคล มักมีความ
สนใจที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนัน้ ลักษณะของการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้
ได้ ดีจากการคิดและการกระทา ชอบวางแผน ชอบคิดแก้ ปัญ หา ชอบลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหา
คาตอบที่ถกู ต้ องเพียงคาตอบเดียว
4. แบบปรั บปรุ ง (Accommodators) หมายถึง ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะชอบ
ลงมือปฏิบตั ิชอบทดลองและจะ ทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้ การปรับตัว มีแนวโน้ มจะแก้ ไข
ปั ญ หาที่ เกิด ขึน้ ด้ วยวิธีการที่ต นนึก คิด ขึน้ เองในลักษณะที่ ชอบลองผิ ดลองถูก และชอบท างาน
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ร่วมกับผู้อื่น ลักษณะของการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ได้ ดีจากการลงมือทาและการเข้ าไปร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
หรื อรับประสบการณ์ ที่หลากหลายเป็ นผู้ชอบทา และแก้ ปัญหาด้ วยการปฏิบัติจริ ง ชอบทดลอง
และแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ ชอบท างานและสนใจในการประยุก ต์ ใช้ เทคนิ ค ต่ า ง ๆ และ
สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ดี
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ขั น้ ที่ 1 การให้ ป ระสบการณ์ จริ ง (Concrete Experiences)
ผู้สอนจัดเตรี ยมกิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าไปมีส่วนร่ วม ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สมั ผัส สังเกต และเก็บรวบรวม
ข้ อมูลที่ หลากหลาย โดยผู้เรี ยนต้ องเปิ ดใจเพื่ อเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ใหม่ที่ได้ รับ เน้ น การใช้
ความรู้สกึ และยึดถือสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงตามที่ตนประสบด้ วยตนเอง
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับดี
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกในขันนี
้ ้ นักเรี ยนเกิดความสงสัยและมีความอยาก
รู้อยากเห็น ตื่นตัว มีความกระตือรือร้ นในการเรี ยนรู้ ในการจัดบรรยากาศของการเรี ยนรู้ ที่แปลกไป
จากเดิม เมื่อเริ่มการจัดการเรียนรู้ นักเรี ยนให้ ความสนใจและพยายามตอบคาถามตังข้
้ อสงสัยและ
แก้ ไขหาคาตอบเพื่อเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ตนเองได้ รับ
“ได้เรี ยนเรื ่องแก๊ สกับพลังงานความร้อน อุณหภูมิสูงจะถ่ายเท
พลังงานความร้อนไปยังอุณหภูมิต่า เช่น ตอนแรกมือของมิ้ น
เย็นแต่พอจับมือกับครู อิ่มก็อ่นุ ขึ้น เพราะได้พลังงานความร้อน
จากครู ”

(นักเรียนหญิง A1, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...การจับมือคนิ้ งแล้วก็ให้สองคนมาจับมือกันแล้วก็ ครู ก็ถาม
ว่ารู้สึกยังไง ก็แบบว่า ถ้าเกิ ดว่ารู้สึกแบบสมมุติคนนีม้ ือเย็น
แล้วคนเนีย้ มือร้อน ก็แปลว่า เพราะว่าคนทีม่ ีอณ
ุ หภูมิสูงกว่า
ถ่ายโอนไปให้คนทีม่ ีอณ
ุ หภูมิต่ากว่า แบบว่าสูงไปหาต่า”

(นักเรียนหญิง A2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...การจับมือ เพราะว่ามันเป็ นเรื ่องที เ่ ข้าใจง่ายและเราก็รู้สึกได้
ด้วยตนเอง มันเห็นภาพอะครู มันเห็นภาพมันรับรู้ได้ รู้สึกได้มนั
เลยเข้าใจง่าย”

(นักเรียนชาย A6, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
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“...การจับมือ มันเป็ นเรื ่องใกล้ตวั เข้าใจง่าย มันเห็นชัด มัน
เกิ ดขึ้นจริ ง มันแสดงออกมาให้เราเห็นว่า มันเป็ นอย่างทีเ่ ราทา
ได้จริ ง”

(นักเรียนหญิง A3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในขันนี
้ ้ นักเรี ยนเกิดความสงสัยกับสถานการณ์ หรื อ
เงื่อนไขที่ ได้ รับและเมื่อได้ รับการจัดประสบการณ์ ใหม่ท าให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ ที่ ดีขึน้ กล่าวคื อเมื่อ
นักเรียนได้ รับสถานการณ์ที่แปลกใหม่นกั เรี ยนเกิดความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ ้น ในขณะเดียวกันทาให้
เกิดความกลัว ลังเลในสิ่งที่ตนเองคิด เพราะจากการคาดหวังในคาตอบกลัวตอบผิด จากนันเมื
้ ่อ
ได้ รับประสบการณ์ใหม่และเห็นสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งตามที่ตนเองได้ รับ ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจใน
สิ่งนัน้
“...ถ้าเห็นตัวอย่างมันจะเข้าใจมากกว่าการพูดขึ้นมาเฉยๆ”

(นักเรียนหญิง B2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...หนูนึกภาพตามมันเข้าใจง่ายขึ้น เอาสิ่ งรอบข้างมาปรับให้
เข้ากับเนือ้ หาทีเ่ รี ยน ทาให้รู้สึกเข้าใจง่าย”

(นักเรียนหญิง B3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...ตอนแรกก็งงว่าครู ให้นงั่ ล้อมวงทาไม ก็พอครู เรี ยกเพือ่ นมา
จับมือใช่ไหม มันก็เหมือนแบบเป็ นการทีค่ รู สอนแบบ
ยกตัวอย่างทาให้เห็นก็เลยเข้าใจว่าเนีย่ การถ่ายเทความร้อน”

(นักเรียนหญิง B4, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
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เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมของการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ นักเรี ยนเกิดความรู้ สึก
แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ การให้ เห็นตัวอย่างที่เข้ าใจง่ายขึ ้นและสามารถ
จินตนาการได้ ทาให้ เกิดการเรียนรู้ได้ ดี
“เริ่ มเข้าเรี ยนมาตัง้ แต่แรกก็รู้สึกง่วง เพราะคาบทีผ่ ่านมาพรี เซ็น
วิ ชาชีวะ แต่พอครู เข้ามาให้ทาแบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนก็หายง่วง
พยายามทาแต่ก็ทาไม่เป็ นพอเสร็ จตอน 11.20 ครู ก็ให้มาจัดโต๊ะ
นัง่ เรี ยนถามความรู้สึกผมก็สบายใจบางเรื ่องมันก็ผ่านไปได้และ
ก็ให้เพือ่ นจับมือเพือ่ ให้รู้ถึงการถ่ายเทพลังงานความร้อน พอ
เห็นตัวอย่างจริ งมาอธิ บายเรี ยนแบบนีร้ ู้สึกเข้าใจมากขึ้น”

(นักเรียนชาย B1, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปรั บปรุ ง
พฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ในขัน้ นี ้ นัก เรี ย นบางคนมีค วามกังวล แสดงให้ เห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน บางคนไม่สนใจในบทเรี ยน เมื่อได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสนใจใน
บทเรียนมากขึ ้น แต่ไม่คอ่ ยแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
“....มือ….ครู จะถามว่ามือใครอุ่นหรื อเย็น แล้วก็มาจับ ลองมา
จับมือกับเพือ่ น”

(นักเรียนชาย C3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุ ง)
“....ลองจับมือเพือ่ น แล้วจะรู้สึกว่าอุ่น มันมีการถ่ายโอน
พลังงานให้กนั ”

(นักเรียนหญิง C1, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุ ง)
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในขันนี
้ ้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถในการรับรู้ โดย
จะใช้ จินตนาการและการมองภาพรวม รับรู้ จากตัวอย่างและการประสบการณ์ ที่ได้ รับเทียบเคียง
กับสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั มากที่สดุ เพื่อที่จะเรี ยนรู้เข้ าใจในบทเรี ยนได้ และสามารถจินตนาการคาตอบใน
สิ่งที่ เรี ยนรู้ ผ่ า นมาแล้ วได้ ดี จนเกิ ด เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ดี ของแต่ล ะบุค คล ซึ่งลัก ษณะการเรี ย นรู้ นี ้
นักเรี ยนเรี ยนรู้ ได้ ดีจากการที่สมั ผัสและการยกตัวอย่าง สังเกตประสบการณ์ ใหม่ จนสามารถเกิด
การเรียนรู้ที่ดีในแนวทางของแต่ละบุคคล
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แต่ นัก เรี ย นบางส่ว นมี ค วามกัง กลจากการท ากิ จ กรรม แต่ เมื่ อ ได้ รับ ประสบการณ์ ที่
ใกล้ เคียงจากการประสบการณ์เดิมทาให้ เกิดความสนใจในบทเรี ยนมากขึ ้น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ขั ้น ที่ 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation) ผู้ เรี ย น
แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกิดการสังเกตที่มีการไตร่ ตรอง สะท้ อนความรู้ สึก ความคิดเห็น คิดวิเคราะห์
อภิปราย ทาความเข้ าใจที่ได้ จากประสบการณ์จริ ง โดยการสังเกตอย่างรอบคอบ
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับดี
พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ในขัน้ ตอนนี ้ นัก เรี ย นลองสร้ างค าตอบจากจิ น ตนาการของ
ตนเอง โดยการคิดไตร่ ตรองจากประสบการณ์ เดิมและที่ได้ รับ สามารถอธิบายปรากฎการณ์ ที่ได้
เรี ยนรู้โดยละเอียด สังเกต สรุปความและให้ เหตุผลได้ เพื่อสรุปหาข้ อเท็จจริ งของตนเอง
“...น้าแข็งแบบพอโดนความร้อน น้าแข็งมันเย็น พอมันโดน
ความร้อนก็ อุณหภูมิมนั ก็เปลีย่ น ทีนีม้ นั ก็ละลายครับ แล้วมัน
กลายแบบ พอมันถึงจุดนึงมันต่ากว่า 0 องศา เอ้ย!! มันสูงกว่า
0 องศา มันก็กลับมาเป็ นน้าเหมือนเดิ ม แล้วมัน อุณหภูมิมนั จะ
หยุดถ่ายโอนก็ต่อเมือ่ แบบเท่ากันแล้วประมาณนี ”้
“...เอาสิ่ งทีเ่ ห็น เป็ นความจริ งมาประกอบเป็ นคาตอบ”

(นักเรียนชาย A5, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...เออมันทาได้จริ งอ่ะ อย่างเช่นน้าแข็งละลายเราก็เห็นว่า มัน
เหมือนถ้าเราแบบดูมนั ไปนาน ๆ แบบมันโดนความร้อนอ่ะ แล้ว
ถ้าเราสังเกต แล้วมันละลายจริ งก็ เพราะว่ามัน มันอาจจะมา
จากความร้อนเหมือน มันเห็นภาพอะมันเห็นภาพได้จริ งอะ เรารู้
เลยว่ามันเป็ นจริ ง”

(นักเรียนหญิง A3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...เอาสิ่งที่อยูใ่ นชีวิตประจาวันมาตอบ”

(นักเรียนหญิง A4, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“... เห็นด้ วย สิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาทุกวัน”

(นักเรียนชาย A6, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
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กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง
พฤติกรรมที่นกั เรียนได้ แสดงออกในขันตอนนี
้
้ นักเรี ยนเกิดจากการไตร่ ตรอง ทบทวน
สิ่ ง ที่ ได้ เรี ย นรู้ และสะท้ อนความคิ ด เป็ น ของตนเอง โดยค าตอบที่ ได้ ม าจากจิ น ตนาการและ
ประสบการณ์ ที่ได้ รับทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมของนักเรี ยน สามารถเล่า อธิ บาย สรุ ปความรู้ และ
ค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติมได้ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ได้ มากขึ ้น
“...เข้าใจตอนทีค่ รู อิ่มถามว่าร้อนไหมแล้วมันเย็นหรื อเปล่า”

(นักเรียนหญิง B2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“ได้เข้าใจว่าเทอร์ โมมิ เตอร์ มีแบบโรเมอร์ ดว้ ยคิ ดว่ามีแต่
เซลเซี ยส ฟาเรนไฮด์ เคลวิ น ได้รู้ว่าจริ งๆ แล้วปรอททีอ่ ยู่ใน
เทอร์ โมมิ เตอร์ จริ งๆแล้วผ่านกรรมวิ ธีจนกลายเป็ นสีแดงเพือ่ ให้
มองเห็นง่ายขึ้น คิ ดว่าเป็ นสารชนิ ดอืน่ ”

(นักเรียนหญิง B2, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“ตัง้ แต่เริ่ มเรี ยนก็ได้รู้ว่าเทอร์ โมมิ เตอร์ มีทงั้ หมดกี ่ชนิ ดทีร่ ู้จกั
พืน้ ฐานก็คือแบบเซลเซี ยส ไว้วดั อุณหภูมิของอากาศ
เทอร์ โมมิ เตอร์ สามารถยืดและหดตัวได้ถา้ อุณหภูมิสูงมากขึ้นก็
ขยายสูงขึ้น ถ้าอากาศเริ่ มเย็นเทอร์ โมมิ เตอร์ ก็หดลง แบบฟา
เรนไฮด์คือเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าใช้กบั อะไร และแบบโรเมอร์ พึ่ง
เคยได้ยินจากเรื ่องทีเ่ รี ยนทาให้ตอ้ งไปหาดูในเนตเพือ่ ทีจ่ ะได้รู้ว่า
ใช้กบั อะไร”

(นักเรียนชาย B1, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
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กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปรั บปรุ ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในขันนี
้ ้ นักเรี ยนมีการลังเลไม่กล้ าตอบคาถาม วิตกกังวลกลัวตอบ
คาถามผิด ไม่กล้ าแสดงออก สามารถตอบคาถามได้ แบบสัน้ ๆ แต่ไม่สามารถอธิบายขยายความ
ได้ เมื่อได้ รับการจัดการเรียนรู้ นักเรี ยนให้ ความร่ วมมือในการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
ได้ เป็ นอย่างดี
“...การกอดมันก็คล้ายๆการจับมือ มันแบบสัมผัสกัน การกอด
มันก็อ่นุ ขึ้น”

(นักเรียนหญิง C2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุง)
“...เวลาเดิ นพืน้ ร้อนๆ เวลาไปเหยียบทีท่ ีม่ นั ร้อน รองเท้าน่าจะ
ร้อนตาม”

(นักเรียนชาย C3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุง)
จากกการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในขันตอนนี
้
้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการนาทฤษฎี สิ่งที่
อยู่รอบตัว พบเห็นได้ ในชีวิตประจาวันมาประยุกต์ใช้ เรี ยนรู้จากสิ่งแวดล้ อมรอบตัว พยายามเรี ยนรู้
ในสิ่งใหม่ ๆ เชื่อมโยงกับความรู้ เดิมและจากการรวบรวมหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาบูรณาการ
เติมเต็มช่องว่างของการเรียนรู้ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และได้ คาตอบจากการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ขัน้ ที่ 3 การสรุ ป (Abstract Conceptualization) ผู้เรี ยนร่ วมกันคิด
เชื่ อ มโยงประเด็น การเรี ยนรู้ ต่า ง ๆ ที่ ได้ จ ากประสบการณ์ และการอภิ ป ราย น าไปสู่ก ารสร้ าง
แนวความคิด ซึง่ เป็ นการประมวลความรู้ออกมาเป็ นแนวคิดหรื อหลักการของตนเอง ใช้ ความคิดใน
การสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับดี
พฤติกรรมในการเรี ยนรู้ ขนั ้ นี ้ นักเรี ยนจะสรุ ปคาตอบอ้ างอิงจากทฤษฎี โดยมีก าร
ตรวจสอบสมมติฐานจากปั ญหาที่ได้ รับ โดยวิเคราะห์ จุดบกพร่ อง ลองผิดลองถูกพยายามแก้ ไข
ปั ญหา และตรวจคาตอบที่ได้ จากการใช้ ประสบการณ์ที่ได้ รับสรุปเป็ นหลักการของตนเอง
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“...จากทฤษฎี มยั้ ทีเ่ ราอ่านอ่ะ อ่านแล้วมันตรงกับสิ่ งทีเ่ ราคิ ด
แบบเหมือนคิ ดปุป้ มันใช่ปะวะ แล้วก็แบบว่าไปค้นหา ปื ้ ปๆๆ
ค้นปื ้ ป แล้วมันก็ตรงกับสิ่ งทีเ่ ราแบบว่า คิ ดไว้แล้วแบบ มันต้อง
เป็ นจริ งแน่ๆเลยเราคิ ดถูกเราเข้าใจ เรื ่องนี ้ เราแบบก็เข้าใจอ่ะ
เพราะว่าเราหามา หามาแล้วมันตรงกับทีเ่ ราคิ ด พอคิ ดปื ้ ป มัน
ก็แบบว่า ออกมาได้ ออกมาแบบพิ สูจน์ได้ทาแบบว่า เหมือนที ่
มันเคยผ่านๆมา ทีแ่ บบว่าโจทย์เขาถามมาอย่างนี ้ เราก็เหมือน
แบบว่า เหมือนเป็ น ก็หาๆๆ จนหาคาตอบได้ตรงกัน คือมันตรง
แปลว่าเรา เข้าใจเรื ่องนี”้

(นักเรียนหญิง A2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ส่วนของผม ทาตามขัน้ ตอนของเราที ่ ทีเ่ ราเรี ยนมา ทาตาม
แล้วถ้าทีนีผ้ ลลัพธ์ มนั ออกมาถูกก็คิดว่าน่าจะถูก”

(นักเรียนชาย A6, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ถ้าสรุปคาตอบแล้วไม่ถูก ก็ทาใหม่ ต้องทาใหม่ แก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง ต้องไล่ดูว่าเราผิ ดตรงไหน ตัง้ แต่ ตัง้ แต่เริ่ มต้นเลย”

(นักเรียนชาย A6, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ก็ ก่อนเรี ยนผมจะตัง้ สมมติ ฐาน ในเรื ่องทีก่ ่อน ก่อนทีจ่ ะ
เรี ยนเรื ่องนีม้ นั ควรจะไปในทางไหน เป็ นยังไงบ้าง แบบคิ ดว่า
มันควรจะเป็ นยังไงถ้าเราได้เรี ยนแล้ว ผมก็ตงั้ ไว้ว่ามันควรจะ
เป็ นอย่างนี ้ ถ้าเราเรี ยนไปแล้วมันเป็ นอย่างทีเ่ ราคิ ดไว้จริ งๆ มัน
ก็คือแบบ เรื ่องแบบ เรี ยนรู้อะไรอย่างนีถ้ า้ มันเป็ นจริ ง ผมก็คิด
ว่ามันน่าแบบผมมาถูกทางแล้วอะไรอย่างนี”้

(นักเรียนชาย A5, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ก็คือถ้าเป็ นหนู ถ้าหนู หนูก็คยุ กับเพือ่ นก่อนเลยว่าคิ ดยังไง
ตรงกันไหม แล้วถ้ามันแบบเพือ่ นก็ เพือ่ นก็อีกแนวนึงอ่ะ หนูก็
ลองคิ ดใหม่ คิ ดใหม่ไปแบบนัน้ อ่ะ ถ้าแบบไม่เข้าใจจริ งๆก็ ถาม
ครู ”

82
“...ถ้าสิ่ งทีค่ ิ ดไว้ไม่เป็ นอย่างทีค่ ิ ด ก็ปรับความคิ ดและมันต้องรี
ใหม่ เพราะมันคนละทางกันกับทีต่ งั้ ไว้ถา้ เมือ่ ได้เทียบกับทฤษฎี
มันเป็ น”

(นักเรียนหญิง A4, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...เออหนูชอบจดในสมุดอ่ะ มันจะเป็ แบบเหมือนคาพูดตัวเอง
ของตัวเองเข้าใจง่ายดี แล้วมันก็ตรงตามหลักทีห่ นังสือก็มี ครู
อิ่ มก็พูดไรงี ้ หนูเลยเข้าใจ”

(นักเรียนหญิง A3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ถ้าสรุปคาตอบผิ ดต้องดูว่ามันผิ ดยังไง ก็เปรี ยบเทียบตรงไหน
มันผิ ดก็ดู แล้วทาความเข้าใจใหม่”

(นักเรียนหญิง A1, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง
พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ในขัน้ ตอนนี ้ นัก เรี ย นเกิ ด ความลังเลในการสรุ ปค าตอบของ
ตนเอง ไม่มนั่ ใจในคาตอบที่ตนเองได้ สรุ ป นักเรี ยนเกิดการเปรี ยบเทียบหาคาตอบจากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ มีการปรึกษาหาคาตอบกับเพื่อนใกล้ เคียง เพื่อหาข้ อสรุ ปในประเด็นนัน้ ๆ และสามารถสรุ ป
เป็ นความเข้ าใจของตนเองได้
“...ถ้าเป็ น ทฤษฎี บางเรื ่องถ้าคิ ดว่าเข้าใจอยู่แล้วก็คือเขี ยน
ตามทีเ่ ข้าใจ”
“...สาหรับหนู หนูก็จะฟังครู แล้วก็ดูทงั้ ในหนังสือ แล้วเวลาครู
วาดรู ปหรื อยกตัวอย่างหรื อพูดก็จะฟัง แล้วถ้าอันไหนทีไ่ ม่เข้าใจ
ก็จะหันมาคุยกับเพือ่ นว่ามันใช่แบบนีไ้ หม เพือ่ นเข้าใจ
เหมือนกันหรื อเปล่า ถ้าไม่เข้าใจแล้วเพือ่ นเข้าใจยังไงและถ้า
สมมติ ยงั ถามอีกคนยังไม่เข้าใจก็ถามครู ว่าสรุปแล้วสิ่ งทีห่ นู
เข้าใจคือสิ่ งทีถ่ ูกหรื อเปล่า”

(นักเรียนหญิง B2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
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“...ก็มีคยุ กับเพือ่ น ก็ถามเพือ่ นก่อนใช่ไหม พอเพือ่ นคิ ดอีก
มุมนึงก็เริ่ มเอะเอ๊..หรื อมันจะใช่ แล้วก็พอถามครู ได้คาตอบแล้ว
ก็ทาความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่ใช่ ก็ตดั ของตัวเองทิ้ งไปเลยจาอัน
ใหม่แทน”

(นักเรียนหญิง B4, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...บางข้อทีผ่ มคิ ดขึ้นมาแล้ว แบบอยู่ๆครู ก็อา้ งอิ งมาอีกอย่าง
แล้วแบบพอเราคิ ดแล้วมันไม่เหมือนครู ก็เลยคิ ดว่ามันไม่ใช่ มัน
เริ่ มไม่ใช่แล้ว ยังไม่ตดั ทิ้ งแต่ยงั ไม่แน่ใจก็ไปหาอ่านหนังสือเพิ่ ม”

(นักเรียนชาย B1, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...บางข้อทีห่ นูรู้สึกว่ามันก็เป็ นไปได้เหมือนกันนะ หนูก็เก็บไว้ ก็
ถ้าตามหนังสือมันเป็ นอย่างนัน้ หนูก็เก็บไว้ในใจค่ะ”

(นักเรียนหญิง B2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
นักเรียนมีการเปรี ยบเทียบสรุปคาตอบเป็ นของตนเองโดยการยกตัวอย่าง อ้ างอิงจาก
ทฤษฎี มีลาดับการคิดเพื่อที่ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาในการเรี ยนมากขึ ้น และสามารถสรุ ปคาตอบที่ได้
เป็ นของตนเองได้
“เรื ่องพลังงานความร้อนกับการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิของสาร
เมือ่ เปรี ยบเทียบว่ามิ้ วกับอุม้ เป็ นคนแต่มวลในตัวไม่เท่ากัน
เพราะอุม้ มีมวลมากกว่ามิ้ ว แต่ถา้ เป็ นสถานะของสารก็จะมีจาก
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส คือ คายความร้อนแต่ถา้ แก๊ ส
ของเหลวและมาของแข็งจะเป็ นการรับความร้อนแต่พอมาเป็ น
ตัวอย่างก็พอเข้าใจมากขึ้น”

(นักเรียนชาย B1, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
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“ m = มวลใน 1 โมเลกุล M = มวลใน 1 mol ในการทาโจทย์
แต่ละข้อต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรบ้าง แล้วถามหาอะไร แล้วค่อย
เลือกใช้สูตร เช่น โจทย์ให้หาพลังงานจลน์เฉลีย่ แล้วโจทย์ให้ค่า
3
kB มากับอุณหภูมิ เราก็จะใช้สูตร ̅̅̅̅
𝜼𝜼 = 𝜼𝜼 𝜼 แล้ว
2

เวลาทาโจทย์ทาจากบวก ลบ คูณแล้วค่อยหาร”

(นักเรียนหญิง B4, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...มันเหมือนประสบการณ์ จริ ง แบบบางอย่างทีเ่ ราเคยเห็น
บางอย่างทีเ่ ราเคยทาเอ้ยมันก็เป็ นอย่างนัน้ นะแต่ทาไมทฤษฎี
มันถึงเป็ นแบบนี ้ มันก็มีค่ะ ทาให้เราต้องหาคาตอบให้ได้”

(นักเรียนหญิง B2 บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปรั บปรุ ง
พฤติกรรมในการเรียนรู้ในขันนี
้ ้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีจากการจาภาพและเสียงได้ ดี
หรื อแม้ กระทัง่ สมมติสถานการณ์ สาธิตให้ ดู แต่ไม่สามารถนาไปสูก่ ารสรุปแนวความคิดที่เป็ นของ
ตนเองออกมาได้
“...หนูจาภาพเอา หนูถึงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะจาได้ง่าย
ด้วย”

(นักเรียนหญิง C2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุ ง)
“...ต้องดูแบบครู สาธิ ตอะไร ทดลองอะไรให้ดูถึงจะแบบเข้าใจ
ง่าย จากทีค่ รู พูดทฤษฎี มายังไม่เข้าใจแต่ถา้ ครู สาธิ ตปุ๊ ปก็เข้าใจ
ขึ้นมา”

(นักเรียนหญิง C1, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุ ง)
“...ต้องให้ครู สาธิ ตก่อนของผมก็แบบนีแ้ หละครับ เพราะว่า
ตัวหนังสือมันดูแล้วงงๆครับ แบบนีถ้ ึงจะเข้าใจ”

(นักเรียนชาย C3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุง)
จากการจัดกิจกรรมในขันตอนนี
้
้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ได้ ทาการสร้ างและสรุปหาคาตอบ
ของตนเองโดยการอ้ างอิงจากทฤษฎี อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ อื่น ๆ สอบถามเพื่อน
ครู แม้ กระทัง้ สร้ างสมมติฐานจินตนาการคาตอบตามประสบการณ์ ที่ เคยได้ รับ ลองผิ ดลองถูก
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พยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ได้ ข้อสรุป เพื่อที่จะได้ ไปแก้ โจทย์ปัญหาเป็ นลาดับขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ องแม่นยา
แต่ก็มีนกั เรียนบางส่วนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการจดจาภาพและเสียง เพื่อทาให้ เกิด
การเรียนรู้ได้ ดี แต่ไม่สามารถสรุปนาไปสูก่ ารสรุปแนวความคิดที่เป็ นของตนเองได้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ขนั ้ ที่ 4 การทดลองปฏิบัตจิ ริง (Active Experimentation) ผู้เรี ยน
นาความคิดรวบยอดที่ได้ ไปใช้ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ผู้สอนอาจช่วยสร้ างสถานการณ์หรื อกิจกรรม
ให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกการนาความรู้ความเข้ าใจนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อดูผล ซึง่ ผลจากการทดลอง
จริ งนัน้ อาจนาไปสูป่ ระสบการณ์ใหม่ ๆ และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรกันอย่าง
ต่อเนื่อง
กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับดี
พฤติกรรมในการเรี ยนรู้ ขนนี
ั ้ ้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ได้ ดีจากการทดลองปฏิบตั ิจริ ง การทา
การทดลอง การเรียนรู้ตามลาดับขันตอนก่
้
อน – หลัง ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีมากขึ ้น แต่นกั เรี ยนจะ
มีความกังวลในการตอบคาถาม เพราะกลัวว่าจะเกิดข้ อผิดพลาดในงานที่ตนเองได้ รับ
“...ต้องทดลอง ถึงจะทาให้รู้ว่ามันคือความจริ ง”

บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“...ส่วนมากเวลาคิ ดก็ไม่ค่อยตรงหรอก เราคิ ดไม่ได้เอง เราคิ ด
ไม่ได้ กลัวคิ ดแล้วมันผิ ด”

(นักเรียนหญิง A2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
“จริ งๆเรื ่องทีเ่ รี ยนมันก็เกิ ดขึ้นในชีวิตประจาวันนะ แต่เหมือนถ้า
แบบว่าเรา เรามีหลักการแบบเหมือนเราเรี ยนรู้แล้วเรามี
หลักการเป็ นของตัวเอง เหมือนพอทาความเข้าใจกับสิ่ งๆนีเ้ นีย่
มันดูเหมือน เราก็เหมือนคนๆนึงทีม่ ีความรู้มากๆและเอาไป
เวลาเจอสิ่ งของทีม่ นั พังเงีย้ มันก็ดเู หมือนเรารู้จดุ ว่า มันน่าจะ
เกิ ดจากตรงไหน เหมือนถ้าเรามีความรู้มากพอแล้วเหมือนเอา
เอาความรู้ในสิ่ งทีเ่ รี ยนมา มันก็สามารถซ่อมสิ่ งนัน้ ได้ รู้สึกว่าเรา
ต้อง ทัง้ รู้หลักการความเป็ นจริ งแล้วก็หลักการในความคิ ดของ
เราแล้วก็เอามาปรับใช้กบั สิ่ งของนัน้ มันก็อาจจะ.. ได้”

(นักเรียนหญิง A3, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี)
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กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการทดลองปฏิบตั ิจริ ง การแก้ โจทย์ปัญหา เมื่อ
นักเรี ยนต้ องทาการแก้ โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ รับ ฝึ กลาดับความคิดและต้ องหา
คาตอบได้ อย่างถูกต้ อง เมื่อทาตามขันตอนตามสถานการณ์
้
ต่าง ๆ ที่ได้ เรี ยนรู้ มาประยุกต์ใช้ ทาให้
สามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้
“...ก็ของหนูหนูอานโจทย์ก่อนแล้วหนูก็ดูว่าเป็ นเรื ่องไหนทีเ่ รี ยน
มา แล้วในโจทย์มีอะไรบ้าง ต้องคิ ดวิ ธีทาแบบไหนเพราะว่า แต่
ละข้อมีวิธีคิดทีไ่ ม่เหมือนกัน แล้วหนูก็จะไปดูตวั อย่างว่า
ใกล้เคียงกันไหม พอรู้ว่าอ๋ออันนีค้ ือต้องคิ ดเป็ นแบบนี ้ ลาดับ
ขัน้ ตอนเป็ นแบบนีห้ นู ก็ จะมาทาก็ค่อยๆคานวณไปค่ะ ถ้า
คานวณไม่ได้ก็อาจจะถามเพือ่ นว่าข้อนีค้ ิ ดได้ไหม คิ ดได้แล้วคิ ด
ได้เท่าไหร่ แล้วเราก็มาเขี ยนตาม ว่าเราคิ ดได้เท่านัน้ ไหม ถ้า
ไม่ได้ก็รอเฉลย”
“...แต่ถา้ ไม่ถูกเข้าใจผิ ดก็ถ้าเป็ นแบบจริ งๆทีท่ าก็จะเอาปากกา
แดงมาเขี ยนว่าไม่ใข่นะเขี ยนอธิ บายว่าเออแบบจริ งๆต้องคิ ด
อย่างนีคิดอันนีบ้ วกอันนีแ้ ล้วเราถึงจะได้แบบนีน้ ะเพราะว่าแบบ
อันนีม้ นั ถ่ายทอดมาให้อนั นีน้ ะถึงเป็ นแบบนีไ้ ม่ใช่สิ่งทีเ่ ราเข้าใจ
ตอนแรก”

(นักเรียนหญิง B2, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“...อ่านโจทย์ก็เทียบตัวอย่าง ตัวอย่างทีม่ นั คล้ายๆแล้วก็ดูว่า
ตามบรรทัดเขาทาถึงอันไหนก่อน แล้วก็ค่อยลองทาเอง ถ้ามัน
ทาได้แล้วได้คาตอบก็จะนัง่ รอแล้วหันๆไปถามเพือ่ น อย่างมิ้ น มิ้
นเก่งน่าจะคิ ดได้ พอหันไปถามปึ๊ ป คาตอบไม่ตรงก็จะหันไปหา
แก้ม แล้วคิ ดได้เท่าไหร่ พอแก้ม คิ ดได้เหมือนหนูก็จะไปคุย
กับมิ้ นว่าอันนีม้ นั ใช่หรื อป่ าว หนูอาจจะคิ ดถูก”

(นักเรียนหญิง B4, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
“ได้เรี ยนรู้เรื ่องแก๊ สในอุดมคติ ได้รู้วิธีการวิ เคราะห์โจทย์ว่าโจทย์
ให้อะไรมา โจทย์ให้หาอะไร ได้ฝึกคิ ดมือมากขึ้นทาให้คิดเองได้
ในเวลาสอบ”

(นักเรียนชาย B1, แบบบันทึกการเรี ยนรู้ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลาง)
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กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับปรั บปรุ ง
พฤติกรรมในการเรียนรู้ ขนนี
ั ้ ้ นักเรี ยนพยายามแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ที่ได้ รับ พยายาม
เรี ยนรู้ เพื่อที่จาทาให้ ตนเองเกิดการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น
“...ต้องกลับไปทบทวนก่อนแล้วก็ถึงค่อยจะสรุปหาคาตอบของ
ตัวเอง แต่ก็คือไม่สามารถเขี ยนได้เลย ต้องกลับไปทบทวนก่อน
ถึงจะเขี ยน แต่สดุ ท้ายก็คือไม่ได้”

(นักเรียนหญิง C1, บทสัมภาษณ์ : กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับปรับปรุ ง)
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในขันนี
้ ้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากการทดลองปฏิบตั ิ
จริ ง จากทฤษฎี และสิ่งที่เห็น ได้ ในชีวิตประจาวัน ข้ อสรุ ปที่ นักเรี ยนสรุ ปได้ เป็ นความเข้ าใจของ
ตนเอง พยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเอง และเทียบเคียงคาตอบของตนเองและเพื่อนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ ที่คาตอบไม่ตรงกัน นักเรี ยนก็จะร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้ อสรุ ปที่
ถูกต้ องชัดเจนและสามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ตา่ งออกไปจากเดิมได้ อีก
แต่มีนกั เรี ยนบางส่วนไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อสรุ ปได้ ด้วยตนเอง นักเรี ยนต้ องอาศัย
การระดมความคิ ด ปรึ ก ษาเพื่ อ นและไม่ ส ามารถสรุ ป เป็ น ความคิ ด ของตนเองได้ แต่นัก เรี ย น
สามารถเรียนรู้ได้ ดีจากการมีต้นแบบ
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ มีผลการ
เรี ยนดีและปานกลาง เมื่อได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ในขันแรกการให้
้
ประสบการณ์รูปธรรม ซึง่ เป็ นขัน้
ที่ ผ้ ูเรี ยนเข้ าไปมีส่วนร่ วมและรับรู้ ประสบการณ์ ต่าง ๆ นักเรี ยนส่วนใหญ่ ของกลุ่มเรี ยนดี มีก าร
แสดงออกถึงการรับรู้ การมองภาพรวม สามรถเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมและประประสบการณ์
ใหม่ที่ได้ รับผสมผสานกันเพื่อเข้ าสู่เนือ้ หาในบทเรี ยนได้ ดี ส่วนนักเรี ยนกลุ่มเรี ยนปานกลางนัน้
สามารถรับรู้ จากตัวอย่างและการประสบการณ์ที่ได้ รับเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั ของตนเองได้ ดี
สามารถจินตนาการคาตอบในสิ่งที่ เรี ยนรู้ ผ่านมาแล้ วได้ จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ดีของแต่ละบุคคล
ในขณะที่นกั เรียนกลุม่ อ่อนมีลกั ษณะการเรี ยนรู้ได้ จากการจดจาภาพและเสียง และการยกตัวอย่าง
ที่ใกล้ ตวั เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง จากลักษณะการเรี ยนรู้ ที่แสดงออกนี ้ กล่าว
ได้ ว่า นักเรียนเกิดลีลาการเรียนรู้ แบบคิดอเนกนัยคือ มีความสามารถในการจินตนาการและรับรู้ถึง
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ความหมายและคุณค่า นาไปสูใ่ นขันการไตร่
้
ตรอง เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยมุ่งที่จะทาความเข้ าใจความหมาย
ของประสบการณ์ที่ได้ รับโดยการสังเกต ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ ในขันนี
้ ้นักเรี ยนกลุ่มเรี ยนดีและ
กลุ่มเรี ย นปานกลางแสดงลักษณะความสามารถในไตร่ ต รองพิ จารณาหาค าตอบ จากการตัง้
คาถามกระตุ้นความคิด เพื่อคัดเลือกข้ อมูลที่ตนเองได้ รับมาเพียงพอที่จะสามารถสรุ ปเป็ นความรู้
ของตนเอง แต่ในขัน้ นีม้ ีนักเรี ยนบางส่วนสามารถสรุ ปประสบการณ์ ที่ตนเองได้ รับและเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มีสรุปเป็ นหลักการของตนเองได้ และนักเรี ยนกลุ่มปรับปรุงมีลกั ษณะของการคิดในขัน้
นี ้ใช้ เวลานาน อาจจะเนื่องจากการขาดประสบการณ์ในการเชื่อมโยงความรู้ และพิจารณาคาตอบ
เพื่อคัดเลือกข้ อมูลจริ งมาสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดของตนเอง นักเรี ยนในกลุ่มนีต้ ้ องอาศัยการ
ระดมความคิ ด ปรึ ก ษาครู และเพื่ อ น และลัก ษณะการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นในขัน้ นี ้ กล่ า วได้ ว่ า
นักเรียนเกิดลีลาการเรี ยนรู้แบบซึมซับ ที่มีความสามารถในการสรุปหลักการหรื อกฎเกณฑ์ได้ แต่ไม่
ชอบลงมือปฏิบตั ิและไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
ขันต่
้ อมาขันการสรุ
้
ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูเรี ยนใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดในการสรุ ปรวบยอดเป็ น
หลักการต่าง ๆ ในขันนี
้ ้นักเรี ยนกลุม่ เรี ยนดีและปานกลาง นักเรี ยนเรี ยนรู้ ได้ ดีจากการที่สมั ผัสและ
การยกตัวอย่าง สังเกตประสบการณ์ใหม่ จนสามารถเกิดการเรี ยนรู้ ที่ดีในแนวทางของแต่ละบุคคล
พยายามเรี ยนรู้ ในสิ่งใหม่ ๆ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม และจากการรวบรวมหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
มาบูรณาการเติมเต็มช่องว่างของการเรี ยนรู้ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้และได้ คาตอบจากการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ
โดยการสร้ างและสรุ ปหาคาตอบของตนเองมาจากการอ้ างอิงทฤษฎี อ่านหนังสือเพิ่ มเติมหรื อ
แหล่งการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ สอบถามเพื่ อ น ครู แม้ ก ระทั ง้ สร้ างสมมติ ฐ านจิ น ตนาการค าตอบตาม
ประสบการณ์ที่เคยได้ รับ ลองผิดลองถูกพยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึง่ ลักษณะการเรี ยนรู้ ในขัน้
นี ้ กล่าวได้ ว่า นักเรี ยนกลุ่มนีเ้ กิด ลีลาการเรี ยนรู้ แบบคิดเอกนัย คือ สามารถสรุ ปวิธีที่ถูกต้ องที่จะ
สามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ ในขณะเดี ยวกันนักเรี ยนกลุ่มปรับปรุ ง ไม่สามารถแก้ ปัญหา
หรื อสรุปได้ ด้วยตนเองแต่สามารถเรี ยนรู้ ได้ จากการมีต้นแบบ และขันสุ
้ ดท้ ายขันการทดลองปฏิ
้
บตั ิ
จริ ง เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รียนนาเอาความเข้ าใจที่สรุปได้ จากขันสรุ
้ ปไปทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อทดสอบว่า
ถูกต้ องหรื อไม่ ซึ่งนักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนดีและปานกลางเกิดการเรี ยนรู้ จากการทดลองปฏิบตั ิจริ ง
จากทฤษฎี และสิ่งที่เห็นได้ ในชีวิตประจาวัน ข้ อสรุ ปที่นกั เรี ยนสรุ ปได้ เป็ นความเข้ าใจของตนเอง
พยายามแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิด ขึน้ ด้ วยตนเอง และเที ยบเคียงคาตอบของตนเองและเพื่อนเมื่อเกิ ด
เหตุการณ์ที่คาตอบไม่ตรงกัน นักเรี ยนก็จะร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้ อสรุปที่ถกู ต้ อง
ชัดเจนและสามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ อื่น ๆ ที่ต่างออกไปจากเดิมได้ อีกเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป
เพื่อที่จะได้ ไปแก้ โจทย์ปัญหาเป็ นลาดับขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ องแม่นยา ซึ่งลักษณะการเรี ยนรู้ นี ้

89
กล่าวได้ ว่า นักเรี ยนเกิดลีลาการเรี ยนรู้ แบบปรับปรุ งคือ ชอบลงมือปฏิบัติและจะทางานได้ ดีใน
สถานการณ์ที่ต้องใช้ การปรับตัว มีแนวโน้ มที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยวิธีการที่ตนเองนึกคิด
ขึ ้นเอง แต่นกั เรี ยนในกลุ่มปรับปรุ งแสดงลักษณะของการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการจดจาภาพและเสียง
ไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อสรุปได้ ด้วยตนเอง ต้ องอาศัยการระดมความคิด จากเพื่อน แต่ไม่สามารถ
สรุปนาไปสูก่ ารสรุปแนวความคิดที่เป็ นของตนเองได้
ดังนัน้ เมื่อนักเรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงหรื อประสบการณ์ ที่เป็ นรู ปธรรม นักเรี ยนจะ
เรี ยนรู้จากการสังเกตและการไตร่ตรอง ซึง่ ประสบการณ์นนจะสร้
ั้
างความคิดรวบยอดให้ แก่นกั เรี ยน
แล้ วนักเรี ยนสามารถนามาปรับใช้ หรื อทดลองใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อันก่อให้ เกิดประสบการณ์
ใหม่และเริ่มการเรียนรู้ตามวัฏจักรในรอบใหม่ตอ่ เนื่องไปเรื่ อย ๆ ดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ป
ความมุ่ง หมายของการวิ จัย คื อ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้ รับการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ป 2) เพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ก าลังศึก ษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดพุทธบูชา จากนัน้ ผู้วิจัยจึงทาการเลือกห้ องเรี ยน
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ทงั ้ 3 ห้ องเรี ยน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster
random sampling) มา 1 ห้ องเรี ย นคื อ กลุ่ม แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ โดยมี
จ านวนนั ก เรี ย นทั ง้ หมด 44 คน แบ่ ง เป็ นนั ก เรี ย นชาย 19 คน และนั ก เรี ย นหญิ ง 25 คน
กลุ่มตัวอย่างนีไ้ ด้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของ
คอร์ ปเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และสามารถแบ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกได้ เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ เก่ ง ปานกลาง และต้ องปรั บ ปรุ ง
จากแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งของไหล จ านวน 13 คน เพื่ อ เป็ น นั ก เรี ย น
เป้าหมายในการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้ อมูลระหว่างดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั นัน้ ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เรื่ องความร้ อน
และทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.241 – 0.793 ค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่าง 0.214 – 0.571 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บมีค่าเท่ากับ 0.880 แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.414 – 0.585
ค่าอ านาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.429 – 0.683 ค่าความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับเท่ ากับ
0.610 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกการเรี ยนรู้ (Learning Log) และแบบสัมภาษณ์
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ผู้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ยการ น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
เรื่ อ งความร้ อนและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ ส และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
วิท ยาศาสตร์ ไปทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ท าการจัด การเรี ย นรู้ ให้ กับ
นักเรี ยนกลุ่มนีเ้ ป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 12 คาบ คาบละ 55 นาที และเมื่อทาการจัดการเรี ยนรู้ ครบ
เวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ เรื่ องความร้ อนและทฤษฎี
จลน์ ของแก๊ ส และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ไปทดสอบกับ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการ
วิ เ ค ราะห์ เนื อ้ ห า และการวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล โด ยใช้ ค่ า เฉ ลี่ ย ส่ ว น เบี่ ยง เบน มาต รฐาน
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม Hotelling’s T2
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการ
เรี ย นรู้ ของคอร์ ป พบว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 คะแนน
ส่วนคะแนนหลังเรียนมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 11.20 คะแนน เช่นเดียวกับคะแนนความสามารถในการคิด
แก้ ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักร
การเรี ยนรู้ ของคอร์ ปก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 8.68 คะแนน
2. การเปลี่ ย นแปลงลี ล าการเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป เมื่อพิจารณา
แต่ละขันของนั
้
กเรียนทัง้ 3 กรณีศกึ ษา คือ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดี ปานกลางและปรับปรุ ง
พบว่า
1) ลีลาการเรี ยนรู้ แบบอเนกนัยของนักเรี ยนทัง้ 3 กรณี ศึกษา มีลีลาการเรี ยนรู้ ที่
คล้ ายคลึงกัน เรี ยนรู้ได้ ดีจากการสังเกต ใช้ ประสบการณ์และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการเรี ยนรู้ ที่
ดีขึน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่จะใช้ จินตนาการและการมองภาพในสิ่งที่ใกล้ ตวั ของตนเองให้ มากที่สุด
เพื่อที่จะเรี ยนรู้ เข้ าใจในบทเรี ยนได้ และสามารถจินตนาการคาตอบในสิ่งที่เรี ยนรู้ ผ่านมาแล้ วได้ ดี
จนเกิดเป็ นการเรียนรู้ที่ดีของแต่ละบุคคล
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2) ลีลาการเรี ยนรู้ แบบซึมซับของนักเรี ยนทัง้ 3 กรณี ศึกษา เรี ยนรู้ ได้ ดีจากการ
รวบรวมข้ อ มูล การคิ ด ไตร่ ต รองหาเหตุผ ลประกอบและใช้ ป ระสบการณ์ ร่ว มด้ ว ยในการสรุ ป
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากการนาสิ่งที่อยู่รอบตัว พบเห็นได้ ในชีวิตประจาวันมาประยุกต์ใช้ ในการ
เรี ยนรู้ และจากการรวบรวมหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาบูรณาการเติมเต็มช่องว่างของการเรี ยนรู้
ทาให้ เกิดการเรียนรู้ใหม่
3) ลีลาการเรียนรู้แบบเอกนัย กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดีและปานกลาง
นัก เรี ยนได้ ท าการสร้ างและสรุ ปหาค าตอบของตนเองโดยวิ ธีก ารสอบถามเพื่ อ น ครู และอ่า น
หนังสือเพิ่มเติม หรื อแม้ กระทัง้ สร้ างจินตนาการตามประสบการณ์ ที่เคยได้ รับเพื่ อให้ ได้ ข้อสรุ ป
ทฤษฎีและนักเรี ยนสามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปแก้ โจทย์ ปัญหาเป็ นลาดับขัน้ ตอนได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยา ขณะเดียวกันนักเรียนเกิดการเรี ยนรู้จากการยกตัวอย่าง สาธิต จากนันจึ
้ งเปลี่ยนข้ อมูลเป็ น
ภาพและเสียง เพื่อที่จะสามารถเข้ าใจในบทเรี ยนได้ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามลีลาการเรี ยนรู้
4) ลีลาการเรี ยนรู้ แบบปรับปรุ ง กลุ่มนักเรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นระดับดี และปาน
กลาง นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากการทดลองปฏิบตั ิจริ งและอ้ างอิงจากทฤษฎี และสิ่งที่เห็นได้ ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน และสามารถน าหลัก การที่ เกิ ด ขึ น้ ไปปรั บ ใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ต นเอง และ
เที ยบเคียงคาตอบของตนเองและเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่คาตอบไม่ตรงกั น นักเรี ยนก็จะร่ วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้ อสรุ ปที่ถกู ต้ องชัดเจนและสามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์
อื่น ๆ ที่ ต่า งออกไปจากเดิ มได้ อีก ในขณะที่ นัก เรี ย นที่ มีผ ลการเรี ย นระดับปรับ ปรุ ง นัก เรี ย นไม่
สามารถแก้ ปัญหาหรื อสรุปได้ ด้วยตนเอง นักเรี ยนต้ องอาศัยการระดมความคิด ปรึกษาเพื่อนและ
ไม่สามารถสรุปเป็ นความคิดของตนเองได้ แต่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีจากการมีต้นแบบ ซึ่งไม่
เป็ นไปตามลีลาการเรียนรู้
อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นกั เรี ยนได้ รับ
การจั ด การเรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ ของคอร์ ป หลั ง
การจัดการเรียนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป เป็ นการบูรณาการ
4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาเชื่อมโยงกัน ร่ วมกับ
วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การให้ ประสบการณ์ รูปธรรม การไตร่ ตรอง การสรุ ป
และการทดลองปฏิบตั ิจริง เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับความถนัดของนักเรี ยนแต่
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ละคน ท าให้ นัก เรี ยนได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ มี ก ารฝึ ก ทัก ษะการคิ ด และออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม ซึง่ เป็ นการสร้ างประสบการณ์ให้ กบั นักเรี ยนโดยตรง ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความสามารถใน
การสร้ างองค์ ค วามรู้ แล้ วน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไปเป็ นพื น้ ฐานในการจิ ต นาการค าตอบ
และประยุกต์ใช้ ในแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และมีผลสัมฤทธิ์ทาการเรี ยนที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ของคอร์ ปยังส่งผลให้ นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ อย่างมีความสุขบนพืน้ ฐาน ความแตกต่างระหว่างบุค คลและยังให้ ได้ เรี ยนรู้ และฝึ กการ
เรี ยนรู้ในแบบที่ตนเองไม่ถนัด เปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกด้ านอย่างเหมาะสม
สามารถกระตุ้นนักเรียนให้ เกิดความคิดและตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชา สามารถนา
ความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้ มาจัดระเบียบและสร้ างเป็ นความรู้ ใหม่ของตนเอง ทาให้ เกิ ดการ
เรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึน้ ซึ่ งผลการวิ จัย ดังกล่ า วสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
อาทิ ต ยา พูนเรื อง (2559) ที่ ได้ เปรี ยบเที ย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาทางวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง เอนไซม์ โดยใช้ การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวทางสะเต็ม ศึก ษา
ผลการวิ จัย พบว่ า นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ การ
จัด การเรี ย นรู้ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาท าให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงขึน้ ซึ่งกล่าวไว้ ในทานองเดียวกับ พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558)
ที่ศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนสู
ั ้ งและ
เจตคติต่อการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการ
เรี ย นรู้ สะเต็ ม ศึ ก ษา มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขัน้ สู ง
และเจตคติต่อการเรี ยนเคมี สูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของซาฮิน (Sahin A, 2015) พบว่านักเรี ยนมีความ
กระตือรือร้ นในการเรียนรู้มากขึ ้นเมื่อใช้ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันระบุ
้ ปัญหา ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
และขัน้ การตรวจสอบผลลัพธ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ย ของความสามารถในการคิ ดแก้ ปัญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ทังนี
้ เ้ นื่องจากการจัดการเรี ยนรู้
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยสถานการณ์ที่กาหนดให้ เป็ นสถานการณ์ที่สอดคล้ องกับชีวิตประจาวัน
เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นฝึ ก การคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ก ารบูรณาการสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกัน
เกิ ด เป็ น ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา โดยมี พื น้ ฐานมาจากแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์
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ซึ่งสอดคล้ องกรรณิการ์ ทองรักษ์ (2557) และการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้ น
กระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้ การผสมผสานศาสตร์ วิชาการทางด้ าน
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม เข้ า ด้ ว ยกัน
โดยผู้วิจัยจัด การจัดการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 4 ขัน้ ตามแนวคิดวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป ซึ่งทาให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนตามบทเรี ยนความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในแบบที่ตนเองถนัดมากที่สดุ และยัง
ได้ ฝึกการเรี ยนรู้ ในแบบที่ตนเองไม่ถนัด ทาให้ นกั เรี ยนได้ ดึงศักยภาพของตนเองออกมา ส่งผลให้
เกิดความกระตือรื อร้ นที่จะค้ นหาความรู้ ในเรื่ องที่กาลังจะศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของลี
(Lee C.H. & Kamisah O, 2015) ที่ ศึก ษาการบูรณาการชี ว วิ ท ยาเข้ า กับ STEM โดยนัก เรี ย น
สามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง โดยการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะช่วยให้ นักเรี ยนสามารถ
แก้ ปัญหาได้ ส่วนการใช้ เทคโนโลยีจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความต้ องการ
และคณิตศาสตร์ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการคานวณและวิเคราะห์ ข้อมูล การนาความรู้ มาบูรณาการ
ร่ วมกัน จึงจะสามารถแก้ ปัญ หาเหล่านีไ้ ด้ ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ปที่ให้ นกั เรี ยนฝึ กฝนผ่านกระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานศาสตร์ วิชาการด้ านต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันจะเป็ น ส่วนที่ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
ผู้วิจัยจึงได้ จัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ ต ามวัฏจัก รการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป โดยกิ จกรรมการเรี ย นรู้ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป ซึ่งช่วยท าให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ยนรู้ ฝึ กให้ ร้ ู จักคิ ด
ตัง้ ค าถาม แก้ ปั ญ หา ทัก ษะการหาข้ อ มูล ทัก ษะชี วิ ต ความคิ ด สร้ างสรรค์ น าไปสู่ก ารสร้ าง
นวัตกรรมในแบบที่ตนเองถนัดและยังได้ ฝึกฝนเพิ่มเติม ทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีความสุขเกิด
การเรี ยนรู้ ที่ดี นอกจากนีส้ ะเต็มศึกษายังส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมหรื อโครงงานที่ม่งุ แก้ ไข
ปั ญหาที่พบเห็นในชีวิตจริ ง ซึง่ เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ของนักเรี ยนเองจากการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
ในการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ โดยประสบการณ์ ความรู้ ใหม่และประสบความรู้ เดิมมาผสมผสาน
และก่อให้ เกิด องค์ ความรู้ ของตนเองเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น สาคัญ เมื่อ ครู ผ้ ูส อนเลื อ ก
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จะทาให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากการ
เรี ยนรู้ไปปรับใช้ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ดี จึงส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้นด้ วย
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้ ของคอร์
ปส่งผลให้ นกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการคิดซึง่ สามารถช่วยนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ส่งผลทา
ให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดีขึ ้น ดังนันครู
้ ควร
ใช้ การจัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาที่ใช้ สอน เนื่องจากจะทาให้ ง่ายต่อการเรี ยนรู้ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรี ยน จะสามารถส่งเสริ มให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้ สงู ขึ ้น
2. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่ วมกับ วัฏจักรการเรี ยนรู้
ของคอร์ ป ครูผ้ สู อนต้ องมีการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปอย่างอิสระ ทังในด้
้ านการคิดและการปฏิบตั ิ
คอยกระตุ้นให้ นักเรี ยนคิด อย่างเป็ นระบบ เพื่ อดึงศักยภาพของตนเองออกมา ท าให้ เกิ ด ความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ ไม่ตงค
ั ้ าถามชี ้นาทางความคิดเพราะจะทาให้ นกั เรี ยนไม่เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิดได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบนี ้ทา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มที่มีผลการเรี ยนดีและปานกลางที่ครบ
ขันตอนเป็
้
นวัฏจักรการเรียนรู้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลีลาการเรี ยนรู้ ตามวัฏ จักรการเรี ยนรู้ ของคอร์ ป
พบว่า นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดที่ดีขึ ้นซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู้
สะเต็มศึกษาหรื อตัวแปรอื่น ๆ ดังนันในวิ
้ จยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาประเด็นอื่น เช่น การคิดวิเคราะห์
การสื่อสาร การร่วมมือ และความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการใช้ ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก
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ครูชานาญการพิเศษ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
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นางชัชมน เติมพรชัย
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ครูชานาญการ
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence : IOC) ของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่ 1
1
0
-1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
-1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
0
1
1
-1
1
1

คนที่ 5
-1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
0.60
0.60
0.60
1
1
0.60
0.80
1
1
0.80
0.60
1
0.60
0.80
1
1
0.60
0.60
1
1
0.60
1
0.80
0.60

ผลการ
พิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้ อ
25
26
27
28
29
30

คนที่ 1
1
1
-1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1

IOC
0.80
1
0.60
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ตาราง 9 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ฟิ สิกส์ เรื่อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

p
0.137
0.620
0.241
0.586
0.793
0.655
0.379
0.517
0.413
0.483
0.586
0.137
0.448
0.586

ผลการวิเคราะห์
ยากมาก
ค่อนข้ างง่าย
ค่อนข้ างยาก
ยากปานกลาง
ค่อนข้ างง่าย
ค่อนข้ างง่าย
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากมาก
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง

r
0.071
0.428
0.071
0.286
0.357
0.357
-0.214
0.285
0.500
0.285
0.285
-0.143
0.214
0.571

ผลการวิเคราะห์
ผลการพิจารณา
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้ อ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.241
0.138
0.413
0.379
0.379
0.068
0.103
0.586
0.069
0.310
0.172
0.310
0.379
0.345
0.483
0.379

ผลการวิเคราะห์
ค่อนข้ างยาก
ยากมาก
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากมาก
ยากมาก
ค่อนข้ างง่าย
ยากมาก
ยากปานกลาง
ยากมาก
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง

r
0.285
0.142
0.500
0.571
0.500
0.143
0.071
0.428
-0.143
0.500
0.071
0.357
0.215
0.357
0.214
-0.214

ผลการวิเคราะห์
ผลการพิจารณา
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ พอใช้
คัดเลือก
จาแนกได้ ต่า
ตัดทิ ้ง

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส ที่
คัดเลือกไว้ มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ มีความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.241 – 0.793 และมีคา่ อานาจจาแนก (r)
0.214 – 0.571 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด (KR-20) เท่ากับ 0.880
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence : IOC) ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ข้ อ
1
2
3
4

คนที่ 1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
0
1
0

IOC
1
0.60
1
0.80

ผลการ
พิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ตาราง 11 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ข้ อ
1
2
3
4

p
0.414
0.586
0.414
0.568

ผลการวิเคราะห์
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง
ยากปานกลาง

r
0.572
0.572
0.643
0.429

ผลการวิเคราะห์
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก
จาแนกได้ คอ่ นข้ างมาก

ผลการพิจารณา
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์
ของแก๊ ส ที่คดั เลือกไว้ มที งหมด
ั้
4 ข้ อ มีความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.414 – 0.586 และมีคา่ อานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.429 – 0.643 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด (Coefficient - α) เท่ากับ
0.610
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ภาคผนวก ค
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
เรื่ อง ความร้ อน
รายวิชาฟิ สิกส์ 3 (ว30209)
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 2 คาบ
มาตรฐาน ว. 5.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรู ปพลังงาน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
สาระสาคัญ
ความร้ อนเป็ นพลังงานรูปหนึ่งสามารถถ่ายโอนจากแหล่งที่อณ
ุ หภูมิสงู ไปยังแหล่งที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
พลังงานความร้ อนอาจเปลี่ ยนมาจากพลัง งานรู ป อื่ น และในทางกลับ กัน พลัง งานความร้ อน
สามารถเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานรูปอื่นได้
สาระการเรี ยนรู้
ความร้ อน
ความร้ อนเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนมาจากพลังงานไฟฟ้าหรื อพลังงานกล หรื อ
พลังงานแสง ฯลฯ และพลังงานความร้ อนก็สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้ ในระบบเอสไอ
(SI) พลังงานความร้ อนมีหน่วยเป็ นจูล เช่นเดียวกับหน่วยของพลังงานกล แต่บางคนนิ ยมบอก
พลังงานความร้ อนเป็ นหน่วยอื่นๆ อีก เช่น แคลอรี และบีทียู เป็ นต้ น
อุณหภูมิ
นักวิทยาศาสตร์ กาหนดว่า อุณหภูมิที่แปรผันโดยตรงกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ ส การที่จะบอก
ว่าวัตถุร้อนมากร้ อนน้ อยเพียงไร เราสามารถบอกได้ ด้วยอุณ หภูมิของวัตถุนัน้ ถ้ าเราเอาวัตถุที่
สัมผัสที่มีอณ
ุ หภูมิสงู มาสัมผัสวัตถุที่มีอณ
ุ หภูมิต่า พลังงานความร้ อนจะถูกถ่ายโอนจากวัตถุแรก
ไปยังวัตถุหลัง จนกระทัง่ วัตถุทงสองมี
ั้
อณ
ุ หภูมิเท่ากัน ดังนัน้
เราจึงสามารถอธิบายสมบัติทางความร้ อนของวัตถุต่างๆ เพื่อวัดอุณหภูมิได้ เช่น ใช้ จุดเยือกแข็ง
ของและจุดเดือดของน ้าบอกอุณหภูมิ หรื อความต้ านทานไฟฟ้าของวัตถุที่เปลี่ ยนไปกับอุณหภูมิก็
สามารถใช้ วดั อุณหภูมิได้ เป็ นต้ น
อุป กรณ์ ท่ ีใช้ วัดอุณ หภูมิมีช่ ือเรี ยกว่ า เทอร์ มอมิเตอร์ เทอร์ มอมิเตอร์ มีหลายชนิ ด
เทอร์ มอมิเตอร์ ทางานโดยอาศัยสมบัติของสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ เช่น สารขยายตัว
คือ มีปริมาตรเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น สารที่มีความต้ านทานทางไฟฟ้าสูงขึ ้นเมื่อมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น
สารเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน เราได้ นาสมบัติเหล่านี ้ของสารมาทาเป็ นเทอร์ มอมิเตอร์
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ในการสร้ างเทอร์ มอมิเตอร์ มีการกาหนดอุณหภูมิที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการแบ่งสเกลดังนี ้
1. จุดเดือด (boiling point) คือ จุดเดือดของน ้าบริ สทุ ธิ์ที่ความดัน 1 บรรยากาศ จุดเดือดนี ้
อาจเรียกอีกอย่างว่า “จุดควบแน่ น”
2. จุดเยือกแข็ง (freezing point) คือ จุดเยือกแข็งของน ้าบริ สทุ ธิ์ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
จุดเยือกแข็งนี ้อาจเรียกอีกอย่างว่า “จุดหลอมเหลว”
การเทียบอุณหภูมิระหว่างหน่วยองศาเซลเซียส และอุณหภูมิใดๆ เราสามารถกระทาได้ ดงั นี ้ จะได้
ว่ า (อุณหภูมิที่อา่ นได้ – จุดเยือกแข็ง) / (จุดเดือด – จุดเยือกแข็ง)
C 0
K  273
F  32
R0



100  0 373  273 212  32 80  0
C K  273 F  32 R



5
5
9
4

.......................(1)

พลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร
ในการคานวณหาพลังงานความร้ อน ที่ ทาให้ อุณ หภูมิของสารมีการเปลี่ยนแปลง ต้ อง
อาศัยปริมาณบางปริมาณมาเกี่ยวข้ องด้ วย คือ
1. ความจุความร้ อน (heat capacity) สัญลักษณ์ที่ใช้ “ C ”
ความจุความร้ อน คือ ปริมาณความร้ อนที่มาให้ สารทังหมดที
้
่กาลังพิจารณาที่อณ
ุ หภูมิเปลี่ยนไป
หนึง่ หน่วย เช่น กาหนดให้ วตั ถุมวล m เมื่อได้ รับพลังงานความร้ อน Q พบว่ามีอณ
ุ หภูมิเปลี่ยนไป
T

อุณหภูมิเปลี่ยนไป T

ต้ องใช้ พลังงานความร้ อน Q

อุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 หน่วย

ต้ องใช้ พลังงานความร้ อน Q
T

Q
C
T

.........................(2)

ดังนัน้ ความจุความร้ อน คือความร้ อนที่ทาให้ สารนั น้ มีอุณ หภูมิสูงขึน้ หนึ่งหน่ วย ความจุ
ความร้ อนเป็ นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ น J / K  หรื อ cal / C 
2. ความจุความร้ อนจาเพาะ (specific heat capacity) สัญลักษณ์ที่ใช้ “ c ”
ความจุความร้ อนจาเพาะ คือ ปริ มาณความร้ อนที่ทาให้ สารมวล 1 หน่วย มีอณ
ุ หภูมิเปลี่ยนไป 1
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หน่วย เช่น กาหนดให้ วตั ถุมวล m เมื่อได้ รับพลังงานความร้ อน Q พบว่ามีอณ
ุ หภูมิเปลี่ยนไป
T

วัตถุมวล m

อุณหภูมิเปลี่ยนไป T

ต้ องใช้ พลังงานความร้ อน Q

วัตถุมวล 1 หน่วย

อุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 หน่วย

ต้ องใช้ พลังงานความร้ อน

c

1 Q
m T

Q
mT

..........................(3)

ดังนัน้ ความจุความร้ อนจาเพาะ คือความจุความร้ อนสาหรั บมวลหนึ่งหน่ วย นัน่ คือ
c

C
m

..........................(4)

สมการ (3) อาจเขียนใหม่ได้ เป็ น
Q  mcT

..........................(5)

หมายถึง พลังงานความร้ อนที่ถ่ายโอนออกจากสาร เมื่อสารมีอุณหภูมิลดลง T ได้
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่า ความจุความร้ อนจาเพาะ คือ พลังงานความร้ อนที่ทาให้ มวลสารมวล
หนึ่ งหน่ วยมี อุณ หภูมิ เปลี่ย นไปหนึ่ งองศา ในระบบเอสไอ ความจุ ความร้ อนจาเพาะมี
หน่ วยวัดเป็ นจูลต่ อกิโลกรั มเคลวิน (J/kg K) ตามปกติความจุความร้ อนจาเพาะของสาร “ c ”
ขึ ้นกับอุณหภูมิ
เมื่ อสารมวล m มี อุณ หภูมิเพิ่ มจาก T1 เป็ น T2 ถ้ า ในช่ว งอุณ หภูมินี ค้ วามจุค วามร้ อ น
จาเพาะของสารเปลี่ยนแปลน้ อยมากจึงให้ เป็ นค่าคงตัว ความร้ อนที่สารได้ รับอาจเขียนได้ เป็ น
Q  mcT  mc (T2  T1 )
.............................(6)
เมื่อ
คือ พลังงานความร้ อน ( J )
Q
m
คือ มวลของสาร ( kg )
คือ ความจุความร้ อน ( J / K )
C
c
คือ ความจุความร้ อนจาเพาะ ( J / kg.K )
คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( K )
T
Q
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของความร้ อนได้
2) ผู้เรี ยนสามารถอธิบายความหมายของอุณหภูมิสมั บูรณ์ และบอกความสัมพันธ์ ระหว่าง
อุณหภูมิสมั บูรณ์ในหน่วยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้
3) ผู้เรี ยนสามรถอธิบายความหมายของความจุความร้ อน ความจุความร้ อนจาเพาะ และ
คานวณหาค่าปริมาณทังสองได้
้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รูปธรรม (Concrete Experiences)
2.1 ครูให้ นกั เรียนนัง่ เป็ นวงกลม 1 วง โดยเริ่ มทาการพูดแสดงความรู้สกึ ก่อนการเรี ยนรู้
(Check in)
ทังครู
้ และนักเรียน
3.1 เมื่อ Check in เสร็จแล้ ว ครูสรุปสิ่งที่ได้ ยินจากนักเรี ยนทุกคน เพื่อเป็ นการเปิ ดใจพร้ อม
การเรียนรู้ จากนันให้
้ นกั เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน
4.1 ครูตงปั
ั ้ ญหาให้ นกั เรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้ าจุดไฟที่เตาและเอามือของเราไปใกล้ เตาไฟ
เราจะรู้สกึ ร้ อน ถามผู้เรี ยนว่าความร้ อนเปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานรูปใด และเราจะใช้
อะไรในการวัดความร้ อนที่เกิดขึ ้น เพื่อนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation)
1) ผู้เรียนและผู้สอนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานต่าง ๆ ไปเป็ นพลังงาน
ความร้ อน และพลังงานความร้ อนก็สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานรูปอื่น ๆ
2) ผู้สอนถามคาถามกระตุ้นความคิดผู้เรี ยนอีกครัง้ ในเรื่ องของอุณหภูมินนั่ คือ เราจะทราบ
ได้ อย่างไรว่าวัตถุก้อนนันร้
้ อนหรื อเย็นเท่าไร หลังจากนันผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย
จนได้ ข้อสรุปว่า การวัดอุณหภูมิของวัตถุตา่ ง ๆ นันจะต้
้ องใช้ เครื่ องวัดเทอร์ มอมิเตอร์
3) ครูให้ นกั เรียนรวมกลุม่ สืบค้ นร่วมกันอภิปรายความร้ อน อุณหภูมิ การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้ อน อุปกรณ์ที่ใช้ วดั อุณหภูมิ ชนิดของเทอร์ มอมิเตอร์ การเทียบอุณหภูมิระหว่าง
หน่วยองศาเซลเซียส และอุณหภูมิใด ๆ และพลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ของสารซึง่ ครูเป็ นคนกาหนดหัวข้ อให้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้ างแนวความคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization)
1) นักเรียนนาเสนอข้ อมูลที่ได้ สืบค้ นมาตามแต่ละหัวข้ อหน้ าชันเรี
้ ยน ให้ ครูและเพื่อนนักเรี ยน
ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ขัน้ ที่ 4 การทดลองปฏิบัตจิ ริง(Active Experimentation)
1) ครูให้ นกั เรียนตกผลึกความรู้เนื ้อหาที่เรี ยน โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ออกแบบแผนผังความคิด
ความรู้เอง ดังนี ้
ความร้ อน คือ ความร้ อนเป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ ถ่ายโอนจากแหล่งที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
ไปยังแหล่งที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่าได้ พลังงานความร้ อนอาจเปลี่ยนมาจากพลังงาน
รูปอื่น
อุณหภูมิ คือ ปริ มาณที่แปรผันโดยตรงกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ ส การที่จะ
บอกว่าวัตถุร้อนมากหรือร้ อนน้ อยเพียงไร เราสามารถบอกได้ ด้วยอุณหภูมิของ
วัตถุนนั ้ อุปกรณ์ที่ใช้ วดั อุณหภูมิมี ชื่อเรี ยกว่า เทอร์ มอมิเตอร์ ในการสร้ างเทอร์ มอ
มิเตอร์ มีการกาหนดอุณหภูมิที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการแบ่งช่องสเกล ดังนี ้
จุดเดือด คือ จุดที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นแก๊ ส จุดเดือดของน ้า
บริ สทุ ธิ์อยู่ที่
100 องศาเซลเซียส
จุดเยือกแข็ง คือ จุดที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว จุดเยือก
แข็งของน ้าบริ สทุ ธิ์อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส
2) ชนิดของเทอร์ มอมิเตอร์ มีด้วยกัน 4 ชนิด
1) แบบเซลเซียส แบ่งสเกล 100 ช่อง จุดเยือกแข็ง 0C จุดเดือด 100C
2) แบบเคลวิน แบ่งสเกล 100 ช่อง จุดเยือกแข็ง 273.K จุดเดือด 373K
3) แบบโรเมอร์ แบ่งสเกล 180 ช่อง จุดเยือกแข็ง 0R จุดเดือด 80R
4) แบบฟาเรนไฮด์ แบ่งสเกล 80 ช่อง จุดเยือกแข็ง 32F จุดเดือด 212F
3) การเทียบอุณหภูมิระหว่างหน่วยองศาเซลเซียส และอุณหภูมิใด ๆ ทาได้ ดงั นี ้
C K  273 F  32 R



5
5
9
4

4) พลังงานความร้ อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร
Q  mcT

สื่อ/แหล่ งการเรี ยนรู้
1) หนังสือเรียนเพิ่มเติม ฟิ สิกส์เล่ม 5
2) การสืบค้ นข้ อมูลทาง internet
3) สมุดแบบฝึ กหัด
4) แบบฝึ กหัดเรื่องความร้ อน
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด

เครื่ องมือในการ
วัดผล
การซักถาม

ความรู้ ความเข้ าใจใน
การสังเกต
-ความร้ อน
-อุณหภูมิ
-การถ่ายโอนความ
ร้ อน
ทักษะการแก้ โจทย์
การตรวจ
แบบฝึ กหัดท้ ายบทข้ อที่
ปั ญหา
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
1-8
ข้ อที่ 1-8

เกณฑ์ การประเมินผล
ตอบคาถามได้

5 คะแนนขึ ้นไป : ดี
3-4 คะแนน : ปานกลาง
0-2 คะแนน : ปรับปรุง
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ภาคผนวก ง
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
- แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
คาชี ้แจง ให้ นกั เรียนทาเครื่องหมาย x ข้ อที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงข้ อเดียวลงในกระดาษคาตอบ
5. ต้ องการให้ สารชนิดหนึง่ มวล 200 กรัม เปลี่ยน
1. ข้ อใดหมายถึงอุณหภูมิ
ก.
ข.
ค.
ง.

ความจุความร้ อนจาเพาะ
ความร้ อนแฝงจาเพาะ
ระดับความร้ อน
ปริ มาณความร้ อน

2. การถ่ายโอนพลังงานความร้ อนแบบใด ต้ อง
อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานความ
ร้ อนโดยตัวกลางจะไม่เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับ
พลังงานความร้ อน

A. การนาความร้ อน
B. การพาความร้ อน
C. การแผ่รังสีความร้ อน
ก.
ข.
ค.
ง.

ข้ อ A เพียงอย่างเดียว
ข้ อ A และ ข้ อ B
ข้ อ A และ ข้ อ C
ข้ อ B และ ข้ อ C

3. แก๊สในถังเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 300 K เป็น
290 K อุณหภูมิของแก๊สลดลงกี่องศา
เซลเซียส
5. 273/(300 - 290)
6. 273 - (300 - 290)
7. (300 - 290) + 273
8. 300 - 290

4. ไอน ้ามวล 1 กิโลกรัม ควบแน่นกลายเป็ นหยด
น ้าหมด อุณหภูมิ 30 °C จะต้ องใช้ พลังงาน
ความร้ อนเท่าไร
( Cน ้า = 4.2 kJ/kg.K Lน ้า = 2,256 kJ/kg )
ก. 294 kJ
ข. 2,256 kJ
ค. 2,382 kJ

ง. 2,550 kJ

อุณหภูมิจาก 20°C เป็ น 60°C จะต้ องให้ พลัง
ความร้ อนกี่จลู
( Cสาร = 450 J/kg.K)
ก. 2200 J
ข. 2600 J
ค. 3200 J
ง. 3600 J
6. เมื่ออุณหภูมิของแก๊ สในอุดมคติเพิ่มขึ ้น โดย
ปริ มาตรของแก๊ สในภาชนะคงที่ อยากทราบว่า
ปริ มาณต่อไปนี ้ สิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ก. จานวนครัง้ ที่โมเลกุลของแก๊ สชนกับผนังของ
ภาชนะ
ข. โมเมนตัมเฉลี่ยของแก๊ ส
ค. พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ ส
ง. พลังงานภายในระบบของแก๊ ส
7. เมื่ออัดสูบลงในกระบอกสูบอย่างรวดเร็ว ปริ มาตร
แก๊ สภายในกระบอกสูลลดลง
A. พบว่าความดันแก๊ สสูงขึ ้น เพราะความหนาแน่น
ของแก๊ สเพิ่มขึ ้น
B. จานวนครัง้ ของโมเลกุลแก๊ สชนผนังถี่ขึ ้น เพราะ
พื ้นที่ถกู ชนน้ อยลง
C. อุณหภูมิแก๊ สสูงขึ ้น
ข้ อความใดต่อไปนี ้ถูกต้ อง
ก. ข้ อ A และข้ อ B
ค. ข้ อ A และ ข้ อ C

ข. ข้ อ B และ ข้ อ C
ง. ข้ อ A ,B และ C
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8. จงหาปริ ม าณความร้ อนที่ ท าให้ น า้ แข็ ง มวล
100 กรัม อุณหภูมิ 0°C กลายเป็ นน ้ามวล 100
กรัม อุณ หภูมิ 20°C ( Cน ้า= 4.2 kJ/kg K , Lน ้าแข็ง = 333 kJ/kg )
ก. 37.9 kJ
ข. 41.7 kJ
ค. 75.9 kJ
ง. 90.5 kJ
9. นาแท่งเหล็กมวล 1 kg อุณหภูมิ 60°C ใส่ลง
ในน ้ามวล 1 kg อุณหภูมิ 0°C ซึง่ อยูใ่ นภาชนะ
ฉนวนปิ ดมิดชิด จะได้ อณ
ุ หภูมิสดุ ท้ ายเป็ น
เท่าใด ( Cน ้า= 4180 J/kg K , Cเหล็ก= 500
J/kg K)
ก. 8.4°C
ข. 6.4°C
ค. 5.0°C
ง. 3.0°C
10. เมื่ออุณหภูมิของแก๊ สอุดมคติ แบบอะตอม
เดี่ยวลดลงจากอุณหภูมิ 273 องศาเซลเซียส
เป็ น 0 องศาเซลเซียสแล้ ว ข้ อความใดถูกต้ อง
A. อัตราเร็วรากที่สองของกาลังสองเฉลี่ยลดลง
เหลือครึ่งหนึง่
B. ค่าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ สลดลง
เหลือครึ่งหนึง่
C. ค่าพลังงานภายในของแก๊ สในระบบลดลง
เหลือครึ่งหนึง่
ก. ข้ อ A ,B และ C
ข. ข้ อ A และ ข้ อ C
ค. ข้ อ B และ ข้ อ C

ง. ข้ อ B เท่านัน้

11. ความสัมพันธ์ของความดัน ปริ มาตรและ
อุณหภูมิสมั บูรณ์ตามกฎของแก๊ สขึ ้นอยูก่ บั
ปริ มาณใด
ก. ความหนาแน่น
ข. จานวนโมล
ค. ความเร่งโน้ มถ่วง

ง. ความชื ้นอากาศ

12. กราฟความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความดัน (P) กั บ
ปริ มาตร (V) ของแก๊ สอุดมคติหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิ
คงตัว ข้ อใดถูกต้ อง

ก.

ข.

ค.

ง.
13. ออกแรงกดลูกสูบของกระบอกสูบซึง่ บรรจุแก๊ ส
ชนิดหนึง่ ทาให้ ปริ มาตรของแก๊ สลดลงโดย
อุณหภูมิคงที่ และแก๊ สไม่รั่วออกมา จงพิจารณา
ว่าข้ อความใดถูกต้ อง
ก. ความดันเพิ่มขึ ้น
ข. พลังงานภายในคงที่
ค. พลังงานภายในเพิ่มขึ ้น
ง. อัตราเร็ว vrms ของโมเลกุลของแก๊ สลดลง
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14. สมมติแก๊ สชนิดหนึง่ จานวน 4 โมเลกุล มี
อัตราเร็วเป็ น 1, 1, 2 และ 3 เมตรต่อวินาที
ตามลาดับ จงหาอัตราเร็วรากที่สองกาลังสอง
เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ ส (√15 = 3.8)
ก. 2.7 m/s

ข. 2.5 m/s

ค. 2.2 m/s

ง. 1.9 m/s

15. จงหาพลัง งานจลน์ เฉลี่ ย ของโมเลกุ ล แก๊ ส ที่
อุณหภูมิ17°C (kB = kB J/K)
ก. 435 kB
ข. 335 kB
ค. 220 kB

ง. 110 kB

16. แก๊ สชนิดหนึง่ มีปริ มาตร 1 ลิตร อุณหภูมิ 27°C
ความดัน 1.5 บรรยากาศ จงหาปริ มาตรของ
แก๊ สนี ้ที่อณ
ุ หภูมิ 127°C ความดัน 0.5
บรรยากาศ
ก. 4 ลิตร
ข. 3 ลิตร
ค. 2 ลิตร

ง. 1 ลิตร

17. แก๊ สชนิดหนึง่ บรรจุอยูใ่ นกล่องปริ มาตร 3 ลิตร
อุณหภูมิ 27°C อุณหภูมิเปลี่ยนเป็ น 227 °C
ความดันคงที่ 2 บรรยากาศ แก๊ สทางานเท่าไร
ก. 320 J
ข. 400 J
ค. 450 J

ง. 500 J

18. แก๊ สชนิดหนึ่งเปลี่ยนสภาวะจาก ( 1) ไป (2) ตาม
รูป จงหาว่าพลังงานภายในระบบของแก๊ สสภาวะ
จาก (1) ไป (2) นี ้มีคา่ เท่าใด
ก. เพิ่มขึ ้น 6,000 J
ข. ลดลง 6,000 J
ค. เพิ่มขึ ้น 9,000 J
ง. ลดลง 9,000 J

19. เมื่อให้ ความร้ อน 50 J แก่แก๊ สชนิดหนึง่ ที่บรรจุ
อยูใ่ นกระบอกสูบ พบว่าแก๊ สจะขยายตัวโดย
ทางาน 20 เพื่อดันลูกสูบให้ เคลื่อนที่ พลังงาน
ภายในระบบของแก๊ สเพิ่มขึ ้นกี่จลู
ก. 30 J
ค.

60 J

ข. 50 J
ง. 70

J

20. จงหาพลังงานภายในระบบของแก๊ สออกซิเจน
จานวน 2 โมล ที่อณ
ุ หภูมิ 27°C (R = R
J/mol.K)
ก. 300R
ข. 600R
ค. 900R

ง. 1200R
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แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
คาชี ้แจง จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ให้ นกั เรี ยนอธิบายคาตอบให้ ชดั เจนที่สดุ
1. ภูมิใจหัดทาแกงจืดมะระ ภูมิใจสังเกตว่าเมื่อเริ่ มต้ มแกงจืดนา้ บริ เวณก้ นหม้ อมีลกั ษณะ
ปกติ หลักจากนันไม่
้ นาน น ้าบริ เวณก้ นหม้ อก็มีการเดือดและลอยขึ ้นมาด้ านบนผิวน ้า จน
กลายเป็ นนา้ ร้ อน ภูมิใจจึงสงสัยว่าทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ ภูมิใจคิดว่าการที่นา้ ในอุณหภูมิ
ปกติเมื่อได้ รับความร้ อนบริ เวณก้ นหม้ อ จนน า้ ลอยขึน้ มากลายเป็ นนา้ เดือดนัน้ การให้
ความร้ อนผ่านก้ นหม้ อน่าจะมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ภูมิใจจะทาอย่างไรในการยืนยันว่าน ้าเดือดที่
ลอยขึ ้นมาเป็ นผลจากการให้ ความร้ อนผ่านก้ นหม้ อ
1. ขันระบุ
้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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2. พอใจเผาตะปูในกองไฟ ถ้ าพอใจใส่ตะปูที่เผาจนร้ อนแดงลงในแก้ วซึ่งใส่นา้ พอสมควร
อุณหภูมิของนา้ และตะปูจะเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิของนา้ จะสูงขึ ้น และของตะปูจะ
ลดลง และเมื่อปล่อยทิ ง้ ไว้ เป็ น เวลานานพอ อุณ หภูมิจนกระทั่ งอุณ หภูมิทัง้ สองเท่ากัน
พอใจจะทาอย่างไรเพื่อเป็ นการยืนยันว่าพลังงานความร้ อนของตะปูและน ้ามีการถ่ายโอน
ให้ แก่กนั และพลังงานความร้ อนของตะปูและน ้ามีการถ่ายโอนให้ แก่สิ่งแวดล้ อม
1. ขันระบุ
้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. สมหวังได้ ทาการอัดแก๊ สลงในขวดและแก๊ สนันก็
้ ฟ้งุ กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุและจากนัน้
สมหวังก็พยายามบีบอัดให้ มีปริ มาตร น้ อยลงกว่าเดิมได้ ยาก สมหวังจะทาอย่างไรเพื่อ
ยืนยันว่าแก๊ สที่ฟ้งุ กระจายเต็มภาชนะเมื่อบีบอัดให้ ปริ มาตรน้ อยลงกว่าเดิมได้ ยาก
1. ขันระบุ
้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. เราจะทาให้ แก๊ สจานวนหนึง่ มีความดันและปริ มาตรเปลี่ยนไป โดยที่อณ
ุ หภูมิไม่
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร
1. ขันระบุ
้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ขันก
้ าหนดวิธีการเพื่อแก้ ปัญหา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ขันตรวจสอบผลลั
้
พธ์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
- แบบบันทึกการเรี ยนรู้ (Learning log )
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นักเรี ยนผู้ถกู สังเกต.........................................................ครั ง้ ที่............................................
วันที่สังเกต.......................................................เรื่ องที่เรี ยน.................................................
ประเด็นการสังเกต
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รูปธรรม
กระบวนการในการทาความเข้ าใจปั ญหาของนักเรี ยน
การระบุสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้ องการหาและสิ่งที่กาหนดให้
..............................................................................................................................................
ความกระตือรือร้ น
..............................................................................................................................................
การแสดงออกทางอารมณ์
..............................................................................................................................................
ขัน้ ที่ 2 การไตร่ ตรอง
กระบวนการในการวางแผนในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน
การวางแผนการทางาน
..............................................................................................................................................
ขันตอนการวางแผน
้
..............................................................................................................................................
การบอกวิธีการแก้ ปัญหา
..............................................................................................................................................
ขัน้ ที่ 3 สรุ ป
กระบวนการในการลงมือแก้ ปัญหาของนักเรี ยน
การแก้ ปัญหาตามแผน
..............................................................................................................................................
ระบบการวางแผน
..............................................................................................................................................
ความชัดเจนในการแก้ ปัญหา
..............................................................................................................................................
ขัน้ ที่ 4 ทดลองปฏิบัตจิ ริง
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กระบวนการในการตรวจสอบและสรุปคาตอบ
ความพยายามในการแก้ ปัญหา
..............................................................................................................................................
การตรวจสอบคาตอบ
..............................................................................................................................................
การระบุคาตอบ
..............................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้
..............................................................................................................................................
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แบบบันทึกการเรี ยนรู้ (Learning Log)
ชื่อ – สกุล...............................................................วันที่.......................................................
เรื่องที่เรียน
...................................................................................................................................
1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเรี ยนเนื ้อหาวิชานี ้
..............................................................................................................................................
2. หลังจากเรียนเนื ้อหานี ้แล้ วนักเรียนเกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนครัง้ นี ้มากหรื อ
น้ อยเพียงใดและสิ่งใดที่ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจ
..............................................................................................................................................
3. กรณีที่เกิดข้ อสงสัยในการเรียน นักเรี ยนมีวิธีการแก้ ปัญหาอย่างไร
..............................................................................................................................................
4. ผลลัพธ์ของการแก้ ปัญหาเป็ นอย่างไร
..............................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดว่าเรื่องที่เรียนสามารถนาไปเชื่อมโยง ปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ หรื อไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์และความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับ
วัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป
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ตาราง 12 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการสะ
เต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ของคอร์ ป

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

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(20 คะแนน)
ก่อนเรียน
หลังเรี ยน
4
7
6
10
4
11
3
18
5
13
4
12
7
15
6
7
5
7
3
8
2
7
5
16
3
13
3
17
5
14
8
15
6
16
5
16
4
9
5
9
5
7
5
14
2
11

การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(16 คะแนน)
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
0
10
0
12
0
8
1
12
1
8
1
8
3
14
0
12
0
6
0
6
0
8
2
10
1
10
4
8
2
14
4
10
2
8
0
10
0
10
0
8
0
8
1
10
1
8
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ตาราง 13 (ต่อ)

คนที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(20 คะแนน)
ก่อนเรียน
หลังเรี ยน
4
9
8
8
4
13
3
15
1
9
2
4
5
7
6
18
4
11
3
6
6
18
3
8
5
7
5
12
3
10
5
16
6
8
5
6
6
15
3
11
6
10

การแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(16 คะแนน)
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
2
10
0
6
1
8
2
8
0
6
0
2
0
8
4
14
1
6
0
6
4
10
0
10
0
6
0
8
0
10
1
12
0
6
0
4
1
10
2
8
0
6
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ประวัตผิ ้เู ขี ยน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

มนตรา พึง่ ไพศาล
20 กุมภาพันธ์ 2531
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2549 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
จากโรงเรี ยนบุรัรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2554 ระดับปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิ สิกส์
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562 ระดับปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
แขนงการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
297/59 อาคารเดอะไพรเวซี่ประชาอุทิศ โครงการซี ถนนประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140

