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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ความคิดสร้ างสรรค์นบั เป็ นการคิดที่มีความสาคัญมากในศตวรรษที่ 21 โดยในปี 2001
Anderson and Krathwohl (2001) ได้ ปรับปรุ งและจัดพิมพ์ Bloom’s Revised Taxonomy โดยมี
ลาดับ ขัน้ การคิด ใหม่ จากล าดับ การคิด ขัน้ สัง เคราะห์ (Synthesis) และการคิด ขัน้ ประเมิ น ค่า
(Evaluation) สลั บ เป็ นการคิ ด ขั น้ ประเมิ น ค่ า (Evaluating) และการสร้ างสรรค์ (Creating)
ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า ทักษะการคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองขันสู
้ งสุด เพราะ
ก่อนที่มนุษย์จะสร้ างสรรค์สิ่งใดได้ นนต้
ั ้ องอาศัยการรู้ จา เข้ าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ และประเมินค่า
เสี ย ก่ อ น นอกจากนี เ้ ครื อ ข่า ยองค์ ก รความร่ ว มมื อ เพื่ อ ทัก ษะแห่ ง การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21
(Partnership for 21st century skill) (David, 2019(เอกสารจากเว็บ ไซต์ )) ได้ ระบุว่า ทักษะการ
คิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) เป็ นทักษะสาคัญหนึ่ งของผู้ที่สามารถ
มีชีวิตอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 โดยต้ องเป็ นผู้สามารถใช้ เทคนิคการคิดสร้ างสรรค์ที่หลากหลาย
สร้ างความคิ ด ทัง้ ที่ เป็ น ความคิด เสริ ม จากเดิ ม และความคิ ด ที่ ก าหนดใหม่ มี ค วามรอบคอบ
กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประเมิ นความคิดตนเองเพื่ อปรับปรุ งและก่อให้ เกิดพลัง ได้ อย่างเต็ม ที่
(กนก จันทรา, 2557, น. 196-197) ความคิดสร้ างสรรค์ นับ เป็ นความคิดที่ ส าคัญ อย่างยิ่งของ
มนุษย์ และเป็ นปั จจัยที่จาเป็ นยิ่งในการส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของประเทศ และเป็ นทักษะหนึ่งที่
เด็กควรได้ รับการพัฒนา และถือเป็ นเป้าหมายหลักที่พ่อแม่ ครู และผู้ที่ใกล้ ชิดเด็กพึงตระหนักถึง
ความส าคัญ ให้ ค วามสนใจอย่า งจริ ง จัง และสนับ สนุน เป็ น พิ เศษ เพื่ อ ให้ เด็ก มี โอกาสพัฒ นา
ความคิดสร้ างสรรค์และเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้ างสรรค์อนั เป็ นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการอย่างยิ่ง
ดังจะเห็นได้ จากบรรดาประเทศพัฒนาทังหลาย
้
เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่ เยอรมัน ประเทศเหล่านี ้
จัด เป็ น ประเทศผู้น าของโลก ทัง้ นี เ้ พราะประเทศดัง กล่า วมี ป ระชากรที่ มี ค วามคิด สร้ างสรร ค์
ประชาชนกล้ าคิดกล้ าใช้ จินตนาการ จนสามารถสร้ างผลงานที่แปลกใหม่ เป็ นประโยชน์เอื ้ออานวย
ความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการณ์ ตัวอย่างผลงานการสร้ างสรรค์ ได้ แก่ เครื่ องบินไอพ่น
ยานอวกาศ พลังงานแสงเลเซอร์ สิ่งเหล่านีต้ ่างก็ได้ รับการยกย่องและยอมรับในความสามารถ
สร้ างสรรค์อนั เป็ นลักษณะที่เด่นชัด (อารี พันธ์มณี, 2557, น. 85)
จากผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาไทยที่ผ่านมา ทัง้ ในช่วงการประเมินในรอบที่ 2
(ปี พ.ศ. 2549-2553) และรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2559) พบว่าโรงเรี ยนส่วนใหญ่ต่ากว่ามาตรฐาน
หรื อตัวบ่งชีท้ ี่ 4 คือ ความคิดสร้ างสรรค์ และผลการจัดสอบวัดไอคิวของเด็กไทย พบว่า ยิ่งอายุ
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มากขึน้ และเรี ยนสูงมากขึน้ ไอคิวยิ่งต่าลง ทัง้ นีเ้ พราะการจัดการศึกษาไม่เอื อ้ ต่อการเรี ยนรู้ ของ
บุคคล และไม่ส่งเสริ ม ต่อการพัฒ นาศักยภาพของสมอง และบ่อยครัง้ มักจะมีการโยงเรื่ องของ
ความคิดสร้ างสรรค์ไปในทาง “ศิลปะ” และคนส่วนใหญ่มอบหน้ าที่การคิดสร้ างสรรค์ให้ กบั คนบาง
คนหรื อบางกลุ่มเท่านัน้ แทนที่จะเป็ นสิ่งที่ทกุ คนทาได้ และสิ่งที่ธรรมดาทัว่ ไป ใคร ๆ ก็คดิ และทาได้
(สมาน อัศวภูมิ , 2558, น. 9) และจากรายงานการวิจยั เรื่ องสภาพปั ญหาการบริ หารและการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบว่า การจัดการศึกษาไทยในปั จจุบนั ยังไม่
เป็ นไปตามความต้ องการของบุคคล สังคม และประเทศ และวิกฤตที่สาคัญของระบบการศึกษา
ไทยคือความทุกข์ของผู้เรี ยน เนื่องจากเนื ้อหาที่เรี ยนไม่สอดคล้ องกับชีวิตประจาวัน ต้ องเรี ยนรู้ใน
เรื่ องใกล้ ตวั ต้ องสร้ างจินตนาการด้ วยความยากลาบากและมีความทุกข์เพราะต้ องท่องจาตลอด
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, น. 9) จากนันประเทศไทยก็
้
ยงั ประสบปั ญหา
ในการเรี ย นการสอนเรื่ อ ยมา โดยพบว่ า ยัง มี ค รู ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้ วิ ธี ส อนแบบเดิ ม คื อ ยึ ด ตัว ครู
เป็ นศูนย์กลางโดยใช้ การบรรยายและให้ นกั เรี ยนจดเนื ้อหามากกว่าคิดเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (จิราภรณ์
เป็ งวงศ์, 2546, น. 3) และรายงานปั ญหาของการจัดการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าคนไทยทุกคน
ยังไม่สามารถรับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพ ปี การศึกษา 2548 ทัง้ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาซึง่ เป็ นวิชาหลักและเป็ นกลไกเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันต่ากว่าร้ อยละ 50 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน
30,010 แห่ง ได้ ม าตรฐานเพี ยงร้ อยละ 35 เท่านัน้ โดยด้ านที่ไม่ได้ ม าตรฐาน ได้ แก่ ด้ านผู้เรี ยน
ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานเกี่ ย วกับ ความสามารถในการคิด สร้ างสรรค์ ความรู้ และทัก ษะที่ จ าเป็ น ต าม
หลัก สูต ร ทัก ษะการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง ทัก ษะการท างานร่ วมกับ ผู้อื่ น ด้ า นครู ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานเกี่ ย วกับ ความสามารถในการจัด การสอนที่ มี คุณ ภาพและเน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ
นับเป็ นวิกฤติการณ์ อย่างยิ่งของคุณ ภาพการศึกษาไทย (ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2551(เอกสารจากเว็บไซต์))
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ในปั จจุบนั พบว่าผู้สอน
ไม่ มี เทคนิ ค วิ ธี ก ารจู ง ใจผู้ เรี ย นให้ เกิ ด ความสนใจใฝ่ รู้ เน้ นการเล่ า เรื่ อ ง เล่ า เหตุก ารณ์ ท าง
ประวัติศ าสตร์ ที่ มี รายละเอี ย ดจ านวนมาให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย น จึง ท าให้ ผ้ ูเรี ย นมี ทัศ นคติที่ ไ ม่ดี ต่อ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ และลงท้ ายที่ความเบื่อหน่ายในรายวิชานี ้ (สราวุธ ดรงค์ดษุ ฎี , 2555(เอกสารจาก
เว็ บ ไซต์ )) สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ วิ นัย พงศ์ ศ รี เพี ย ร (2552, น. 14) ที่ ก ล่ า วว่ า การสอน
ประวัตศิ าสตร์ ในโรงเรี ยนตังอยู
้ บ่ นแนวคิดที่ปิด มุ่งเน้ นที่จะให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นฝ่ ายท่องจาข้ อมูลและเชื่อ
อย่างสาเร็จรูป ส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดความคิดสร้ างสรรค์ ไม่มีจินตนาการ ไม่มีทกั ษะด้ านการเรี ยนรู้
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ด้ วยตนเอง แสดงความคิดเห็น ถกเถี ยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ วิจารณ์ ไม่เป็ น ดังนัน้
ในการจัดการเรี ยนการสอนนอกจากจะต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มสูงแล้ วก็ยงั
ต้ องฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั คิดเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผล เชื่อมโยงเนื ้อหาในรายวิชาอื่น ๆ ตลอดจนการ
คิ ด อย่ า งสร้ างสรรค์ ไ ด้ ด้ วย จากการศึ ก ษาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการจัด การเรี ย นการสอน
ประวัติศาสตร์ ของ ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) พบว่าการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่มีลกั ษณะของการเน้ น
ผู้ สอนเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Teacher-centered instruction) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่
เน้ น การบรรยายของผู้ส อน การศึก ษาด้ ว ยตนเองจากใบความรู้ และแบบเรี ยนประวัติศ าสตร์
การทารายงานศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ตามที่ครูมอบหมาย มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรี ยนเป็ นส่วนน้ อย ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ไม่สนใจในวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ชอบแสดง
ความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนและไม่สนใจกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้ เ หตุผลว่าการเรี ยนการสอน
โดยส่วนใหญ่ เน้ นการท่องจ า ผู้เรี ยนไม่มี ส่วนร่ วมในการท าความข้ าใจในเนื อ้ หาสาระ การท า
รายงานโดยส่ ว นใหญ่ จ ะไปคัด ลอกข้ อ มูล จากอิ น เตอร์ เน็ ต มาเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละไม่ ส ามารถ
น าความรู้ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้ นอกจากนี ย้ ัง พบว่า ผู้ สอนส่ ว นใหญ่ ป ระสบกั บ ปั ญ หา
สมรรถภาพในด้ านความรู้ และทักษะการปฏิบตั ิโดยเฉพาะวิธีการทางประวัติศาสตร์ และการทา
โครงงานประวัติ ศ าสตร์ ที่ ต่ า กล่า วคื อ ผู้ส อนประวัติ ศ าสตร์ มี ค วามรู้ ไม่ เพี ย งพอในการสอน
ประวัติศาสตร์ และไม่มีความเข้ าใจในทักษะ/กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็ นเครื่ องมื อที่
จาเป็ นสาหรั บผู้เรี ยนต่อการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนได้ จึงทาให้ การศึกษาของ
ไทยยังไม่พร้ อมเท่าที่ควรที่จะก้ าวไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ และ
ไม่เป็ นไปตามความต้ องการของ เครื อข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st century skill) (David, 2019(เอกสารจากเว็ บ ไซต์ ) ) ที่ ไ ด้ ระบุ ว่ า
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) เป็ นทักษะสาคัญหนึ่งของผู้ที่
สามารถมี ชี วิ ต อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 โดยต้ อ งเป็ น ผู้ส ามารถใช้ เทคนิ ค การคิ ด สร้ างสรรค์ ที่
หลากหลาย สร้ างความคิดทัง้ ที่เป็ นความคิดเสริ มจากเดิม และความคิดที่กาหนดใหม่ มีความ
รอบคอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห์ และประเมินความคิดตนเองเพื่อปรับปรุงและก่อให้ เกิดพลังได้ อย่าง
เต็มที่ (กนก จันทรา, 2557, น. 196-197) และไม่สอดคล้ องกับ Bloom’s Revised Taxonomy ที่มี
ลาดับขัน้ การคิดใหม่ ขัน้ สุดท้ าย คือ ความคิดสร้ างสรรค์ (Creating) บทความของ Advertorial
Team (2018(เอกสารจากเว็บไซต์)) กล่าวว่า การเรี ยนในปั จจุบนั กลายเป็ นการท่องจากันมากขึ ้น
เรื่ อย ๆ ทักษะชีวิตที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เช่น การตังค
้ าถาม ตังข้
้ อสังเกต คิดวิเคราะห์กับสิ่งที่
อยู่รอบตัว คิดสร้ างสรรค์ ดูเหมื อนว่าจะไกลห่างออกไปจากนักเรี ยนมากขึ น้ ผู้เชี่ ยวชาญด้ าน
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การศึกษา วิเคราะห์วา่ จริ งอยู่ที่การท่องจาก็มีข้อดีคือทาให้ จาเรื่ องต่าง ๆ ได้ และอาจช่วยได้ ผลแค่
ได้ ค ะแนนดี เพราะจดจ าได้ ดี แต่ทัก ษะที่ จ าเป็ น ต่อ นัก เรี ย นโดยเฉพาะการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด
สร้ างสรรค์ และคิดวิพากษ์ กลับถูกกลบหายไป ยิ่งมัวแต่ท่องจาเยอะ ๆ แทนที่นกั เรี ยนจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ได้ กลับถูกทาให้ เป็ นเหมือนเครื่ องจักร ที่ตอบทุกอย่างตรงตามแบบแผนที่ถูก
กาหนดมาให้ แล้ ว ต่างจากโลกแห่งความเป็ นจริ งที่ ทุกอย่างไม่มี คาตอบตายตัว สอดคล้ องกับ
จอร์ จ แลนด์ ผู้ซึ่งทาการศึกษาเกี่ยวความคิดสร้ างสรรค์ ได้ กล่าวว่า ทักษะการคิดอย่างสร้ างสรรค์
สามารถเรี ยนรู้กันได้ ทว่าไม่ใช่จากการนัง่ ฟั งเล็กเชอร์ ในห้ องเรี ยน ทักษะดังกล่าวสามารถพัฒนา
ได้ ด้วยการเรี ยนรู้และทดลองทาจริ งผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้ างสรรค์ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ น
ทักษะที่สามารถพัฒนาได้ และกระบวนการพัฒนาดังกล่าวก็สามารถถูกออกแบบและจัดการอย่าง
เป็ นระบบได้ เช่นกัน โดยเราสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาการคิดอย่างสร้ างสรรค์ของตัวเองได้ ผา่ นการ
ทดลอง การส ารวจ การตัง้ ค าถาม การสัน นิ ษ ฐาน ไปจนถึ ง การใช้ จิ น ตนาการและข้ อมูล เชิ ง
สังเคราะห์ (Linda, 2014(เอกสารจากเว็บไซต์)) ดังนันสิ
้ ่งที่ควรจะเกิดขึ ้น คือควรมีการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมมากขึ ้น ผู้เรี ยนเป็ นผู้ค้นคว้ า คิดวิเคราะห์ และคิดอย่าง
สร้ างสรรค์ได้ ด้วยตนเอง
ในประเทศสหรัฐ อเมริ กา โรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึ่งใช้ การเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตผ่าน
มุมมองทางด้ านศิลปะ โดยผ่านการแข่งขันสกาเวนเจอร์ ฮันท์ (Scavenger Hunt) ในพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น เพื่อพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ เนือ้ หา จากกิจกรรมนีผ้ ้ เู รี ยนจะได้
ความรู้ในด้ านศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในคราวเดียวกัน นอกเหนือจากนี ้ก็ยงั ได้ ใช้ มมุ มองใน
เรื่ องวิท ยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การร่ างภาพ การสร้ างแผนภาพ และความรู้ ทาง
เทคโนโลยี ม าสร้ างสรรค์ ชิ น้ งาน และท าให้ ได้ พั ฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ (University of
SanDiego, 2018(เอกสารจากเว็บไซต์)) โดยการจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะนี ้คือ การจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) ซึ่งวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวสะตีมศึกษา
(STEAM Education) เป็ นรู ปแบบการสอนแนวใหม่ที่น่าสนใจ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
รู ป แบบหนึ่ง ที่ ต่อ ยอดจากแนวคิด สะเต็ม ศึก ษา (STEM Education) โดยออกแบบมาให้ มี ก าร
บูรณาการศาสตร์ ส าขาวิท ยาศาสตร์ ( S) คณิ ตศาสตร์ (M) เทคโนโลยี ( T) และกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (E) โดยเพิ่มศิลปศาสตร์ (A) เข้ าไป (ฟั ตมาอัสไวนี ตาเย๊ ะ และคณะ, 2560, น. 3)
โดยคาว่า STEM ถูกใช้ ครัง้ แรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (The National
Science Foundation: NSF) ซึ่ ง ใช้ ค านี เ้ พื่ ออ้ างถึ ง โครงการหรื อโปรแกรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท, 2557(เอกสารจากเว็บไซต์))
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สะตีมศึกษา (STEAM Education) เป็ นการผสมผสานระหว่างเนื ้อหาหลัก ไม่ว่าจะเป็ น
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน เพื่อเป็ นการก้ าวข้ ามพรมแดนระหว่างวิธีการทางเทคนิค
พ้ นจากรอยต่อ ทางความคิ ด ที่ เป็ นทางตรงอย่ า งคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ม ากเกิ น ไป
เพราะฉะนันสะตี
้
มศึกษา (STEAM Education) จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นามันสมองทังสองด้
้
านจาก
การเรี ย นภายในหนึ่ ง ครั ง้ โดยใช้ 5 ส่ ว นที่ ส าคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ าไปเป็ นบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ วยเหตุนีส้ ะตีม ศึกษา (STEAM Education) จึงถูกออกแบบมาเพื่ อให้ ผ้ ูสอนใช้ การจัดการเรี ยน
ก า รส อ น โด ย ใช้ โค รง งา น เป็ น ฐ า น ห รื อ Project-Based Learning (PBL) (University of
SanDiego, 2018(เอกสารจากเว็บไซต์))
การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานมีกระบวนการหรื อขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่ไม่ตายตัว
เน้ นที่การนากระบวนการในการทาโครงงาน (Project) มาเป็ นแนวทางหรื อขัน้ ตอนของกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน ดังนันบางครั
้
ง้ การจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบนี ้จึงถูกเรี ยกว่า การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน ซึ่งแตกต่างไปจากการทาโครงงานสัน้ ๆ หลังเรี ยนจบแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู้ หรื อการมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนไปทาโครงงานนอกเวลาเรี ยน หรื อกิจกรรมเพิ่มเติมจากการ
เรี ยนการสอนตามรายวิชาทั่วไป การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบโครงงานจึงเปรี ยบเหมือน
อาหารจานหลักไม่ใช่ของหวานตบท้ าย (เทพกัญ ญา พรหมขัติแก้ ว , 2557, น. 15) การจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อค้ นคว้ าหาคาตอบในสิ่งที่ ผ้ เู รี ยนอยากรู้
หรื อสงสัยด้ วยวิธีการต่าง ๆ เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรื อ
กลุม่ เป็ นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ ชิ ้นงานที่สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ได้ ในชีวิตจริง การเรี ยนรู้
แบบโครงงาน เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ เทคนิ ค หลากหลายรู ป แบบน าม าผสมผสานกั น ได้ แก่
กระบวนการกลุ่ม การฝึ กคิด การแก้ ปัญหา การเน้ นกระบวนการ การสอนแบบปริ ศนาความคิด
และการสอนแบบร่วมกันคิด ทังนี
้ ้มุ่งหวังให้ ผ้ เู รี ยนรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยาก
เรี ยนของผู้เรี ยนเอง โดยใช้ กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรี ย นจะเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมต่าง ๆ เพื่ อ ค้ น หาค าตอบด้ วยตนเอง เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ง เน้ น ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ตรงกับแหล่งความรู้ เบื ้องต้ น ผู้เรี ยนสามารถสรุ ปความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ ที่
ผู้เรี ยนได้ มาไม่จาเป็ นต้ องตรงกับตารา แต่ผ้ สู อนจะสนับสนุ นให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรี ยนรู้ และปรับปรุ งความรู้ ที่ได้ ให้ สมบูรณ์ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษา, 2550, น. 1) สอดคล้ องกับแนวคิดของ Katz (1994(เอกสารจากเว็บไซต์)) ที่กล่าวว่าการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงานเพื่ อการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ น ศูน ย์ กลางความรู้ (Project centered
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learning) หมายถึง การทากิจ กรรมร่ วมกัน ช่วยเหลื อกันในการแก้ ปัญ หา โดยการให้ ผ้ ูเรี ยนได้
ปฏิบตั จิ ริง เพื่อการแก้ ปัญหาอันนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง
การเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education)
เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ จะช่วยเสริ มสร้ างทักษะการแก้ ปัญหา ความคิดสร้ างสรรค์ของ
ผู้เรี ย นได้ เนื่ องจากการสอนรู ปแบบนี จ้ ะอาศัยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้
กระบวนการต่าง ๆ ที่ ส ามารถน ามาแก้ ปัญ หาได้ มี การสร้ างชิ น้ งานใหม่ ๆ ได้ รับความรู้ ใหม่ที่
ผู้เรี ยนและผู้สอนไม่ร้ ูมาก่อน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2557, น. 71) สอดคล้ อง
กับ อาทิตยา ภูมิ คอนสาร, กมล พลคา, และ นุกูล กุดแถลง (2560). ได้ ทาการศึกษาการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โดยใช้ แนวคิด สะเต็ม ศึก ษา ผลการวิจัยพบว่า นัก เรี ย นที่ ได้ รับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็ม ศึกษา มี ความคิดสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับ ดี และสอดคล้ องกับ พนิ ดา เอี่ ย มนูญ
(2553) ได้ ท าการศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุด กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ย น อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01และจากรายงานผลการประเมิ น สถานศึก ษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2541-2545, น. 2) ได้ ระบุจุดที่ควร
พัฒนาไว้ ในมาตรฐาน 4 ข้ อที่ 4 ไว้ ว่า ควรกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนทาโครงงานทุกภาควิชา เพื่อส่งเสริมให้
นักเรี ยนมีโอกาสผลิตผลงานตามความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง
สาหรับงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั นาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีม
ศึ ก ษ า (STEAM Education) มาใช้ ในการพั ฒ นาทั ก ษ ะความคิ ด สร้ างส รรค์ ใ นรายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ สากล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เนื่องจากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น และการ
สร้ างเยาวชนให้ เป็ นพลเมื องในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะมุ่งเน้ นให้ เด่นทางด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์แล้ วยังต้ องมุ่งเน้ นให้ เยาวชนมีความเข้ าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปั จเจกและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เพื่อจะนาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตเคารพต่อผู้อื่นตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมที่อยู่
รอบตัวเอง ผู้วิจยั พบว่าสาระการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สามารถทา
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปั จเจกและวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างได้ เพราะตาม
ธรรมชาติของประวัตศิ าสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ มีพฒ
ั นาการของศาสตร์ สืบต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลา
ช้ านาน โดยศึกษาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ยวกับ เรื่ องราวของมนุษ ย์ ในอดี ต เพื่ อให้ เข้ าใจถึง พื น้ ฐานและ
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วิวัฒ นาการของสังคมมนุษ ย์ การศึกษาประวัติศาสตร์ ช่วยให้ ผ้ ูศึก ษาเข้ าใจพื น้ ฐานของตนเอง
เข้ าใจวิวฒ
ั นาการของมนุษย์และสังคม ได้ เรี ยนรู้ความสาเร็ จหรื อข้ อผิดพลาดของมนุษย์ เพื่อเป็ น
บทเรี ยนและเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาของตนและของสังคมปั จจุบนั (สิริวรรณ ศรี พหล, 2554,
น. 2)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ร่ วมกับ แนวคิดสะตี ม ศึกษา (STEAM Education) มาการพัฒ นาทักษะความคิด สร้ างสรรค์ใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งกระบวนการเหล่านี ้จะช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ ใช้ ความรู้ จ ากศาสตร์ 5 สาขามาใช้ ในการแก้ ปัญ หาอย่างมี ขัน้ ตอน น าไปสู่การสร้ าง
ชิ ้นงานหรื อค้ นหาวิธีการใหม่ๆ โดยอาศัยความคิดสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้น และเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
พัฒนาการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาประวัติศ าสตร์ สากลของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
(STEAM Education)
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education)
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ค รู ผ้ ูส อนหรื อ ผู้ที่ ส นใจ ได้ น ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล
ไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้พฒ
ั นาทักษะความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ใน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมัธ ยมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 4 ห้ องเรี ยน จานวน 144 คน
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5.4 โรงเรี ยนมัธยมสาธิต
มหาวิท ยาลัยนเรศวร ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ซึ่ง ได้ จ ากการสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุม่
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ เวลาในการทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2561 โดยใช้
ระยะเวลา 10 สัปดาห์
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ใ้ ช้ เนื อ้ หาในสาระที่ 4 : ประวัติศาสตร์ ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
ที่ มี ผ ลต่ อ โลกยุค ปั จ จุบัน เป็ น เนื อ้ หาหลัก ในการสร้ างแผนการจัด การเรี ย นรู้ และมี ร ายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน อันประกอบไปด้ วยเนือ้ หาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น คือ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวสะตีมศึกษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่ สามารถเพิ่มเติม
หรื อปรับเปลี่ยนความคิดที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นความคิดที่มีความแปลกใหม่ จนเกิดการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ซ ้าแบบกับที่เคยคิดมาก่อน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์ และสามารถ
นาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสม โดยผ่านการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานที่แสดงออกถึง 1) ความใหม่ 2) ความลง
ตัวในการแก้ ปัญหา และ 3) ความละเอียดลออและการสร้ างสรรค์
2. สะตี ม ศึ ก ษา (STEAM Education) หมายถึ ง การสอนบู ร ณาการในศาสตร์ ข อง
Science (วิทยาศาสตร์ ) Technology (เทคโนโลยี ) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์ ) Arts (ศิลป
ศาสตร์ ) Mathematics (คณิตศาสตร์ ) โดยนาลักษณะของธรรมชาติและวิธีการสอนแต่ละศาสตร์
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว
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วิทยาศาสตร์ (Science) หมายถึง การเรี ยนรู้เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่เป็ นสิ่งที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการสังเกตโดยตรงจากการใช้ ประสารทสัมผัสทังห้
้ า ได้ แก่ ตา
หู จมูก ลิ ้น และกายสัมผัส
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึ ง การรวบรวมเอาองค์ ค วามรู้ วิ ธี ก าร ทัก ษะ
กระบวนการและการใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการสร้ างหรื อ
ผลิตเป็ นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ โดยสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ ได้ แก่ แว่นขยาย กรรไกร
รวมถึงเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่เด็กใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ ทงทางด้
ั้
านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หมายถึงการนาความรู้มาออกแบบเพื่อพัฒนาและ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลงาน ที่สามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาได้ โดยกระบวนการแก้ ปัญหาดังกล่าว
อาจบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์ (Arts) หมายถึงการสร้ างสรรค์งานออกมาในรูปแบบของชิ ้นงาน โดยใช้
การประดิษ ฐ์ การพับ การวาดภาพตามจิ น ตนาการสร้ างสรรค์ เป็ น งานเดี่ ย วและงานกลุ่ม ที่
สอดคล้ องกับเนื ้อหา
คณิ ต ศาสตร์ (Mathematics) หมายถึ ง การเรี ย นรู้ เรื่ อ งจ านวนการด าเนิ น การ
ประกอบด้ วยเรื่ องตัวเลข การนับจานวน การจาแนกวัตถุ การเปรี ยบเทียบจานวนวัตถุ มากกว่า
น้ อยกว่า เท่ากัน รูปทรงต่าง ๆ การที่อยู่รอบตัว การเรี ยงลาดับ และการนาความรู้ดงั กล่าวไปใช้ ได้
จริงในสถานการณ์ประจาวัน
3. การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา หมายถึ ง
วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ใช้ ประเด็นปั ญหา เหตุการณ์ กระตุ้น
ให้ นกั เรี ยนประการณ์ การเรี ยนรู้ ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า และลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจในรายวิชาประวัตศิ าสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนบู ร ณ าการ 5 ศาสตร์ ได้ แก่ วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปศาสตร์ (Arts) คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยมีการศึกษา
อย่างเป็ นระบบและมี ขนั ้ ตอน ตัง้ แต่เลือกหัวข้ อที่ จะศึกษา รวบรวมข้ อมูล กาหนดขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน และการนาเสนอผลงาน โดยมีครู ผ้ สู อนคอยกระตุ้น แนะนา และให้ คาปรึ กษาอย่าง
ใกล้ ชิด มีทงหมด
ั้
6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันให้
้ ความรู้พื ้นฐาน ครูให้ ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการทาโครงงานก่อนการเรี ยนรู้
เนื่องจากการทาโครงงานมีรูปแบบและขันตอนที
้
่ชดั เจนและรัดกุม ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงมีความจาเป็ น
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อย่า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ โครงงานไว้ เป็ น พื น้ ฐาน เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บัติข ณะท างาน
โครงงานจริง ในขันแสวงหาความรู
้
้
2. ขันกระตุ
้
้ นความสนใจ ครูเตรี ยมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน โดย
ต้ องคิดหรื อเตรี ยมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ นกั เรี ยนสนใจ ใคร่ร้ ู ถึงความสนุกสนานในการทาโครงงาน
หรื อ กิ จ กรรมร่ วมกัน โดยกิ จ กรรมนัน้ อาจเป็ นกิ จ กรรมที่ ค รู กาหนดขึน้ หรื ออาจเป็ นกิ จ กรรมที่
นักเรี ยนมีความสนใจต้ องการจะทาอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ในการกระตุ้นของครูจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน
เสนอจากกิจกรรมที่ได้ เรี ยนรู้ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ของครูที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่
หรื อเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
3. ขันจั
้ ดกลุ่มร่วมมือ ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้ กระบวนการกลุ่ม
ในการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง โดย
ระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้ าที่เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน หลังจากที่ได้ ทราบหัวข้ อสิ่งที่
ตนเองต้ องเรี ยนรู้ในภาคเรี ยนนัน้ ๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว
4. ขันแสวงหาความรู
้
้ ในขันแสวงหาความรู
้
้ มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนในการ
ทากิจกรรม ดังนี ้
- นักเรี ยนลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้ อที่กลุม่ สนใจ
- นักเรี ยนปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทังร่
้ วมมือกันปฏิบตั ิ
กิจกรรม โดยขอคาปรึกษาจากครูเป็ นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรื อปัญหาเกิดขึ ้น
- นักเรี ยนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบตั ิ
5. ขัน้ สรุ ป สิ่ งที่ เรี ยนรู้ ครู ให้ นักเรี ยนสรุ ป สิ่งที่ เรี ยนรู้ จากการทากิจ กรรม โดยครู ใช้
คาถาม ถามนักเรี ยนนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
6. ขันน
้ าเสนอผลงาน ครูให้ นกั เรี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรม
หรื อจัดเวลาให้ นักเรี ยนได้ เสนอสิ่งที่ ตนเองได้ เรี ยนรู้ เพื่ อให้ เพื่ อนร่ วมชัน้ และนักเรี ยนอื่น ๆ ใน
โรงเรี ยนได้ ชมผลงานและเรี ยนรู้กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ใิ นการทาโครงงาน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาประวัติศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่เป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา เรื่ องเหตุการณ์
สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกยุคปัจจุบนั โดยมีแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบแบบอัตนัย โดยครอบคลุมเนือ้ หาและพฤติกรรมด้ านการจา การเข้ าใจ
การประยุกต์ใช้ และความคิดสร้ างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา ประกอบด้ วย
1. ขันให้
้ ความรู้พื ้นฐาน
2. ขันกระตุ
้
้ นความสนใจ
3. ขันจั
้ ดกลุม่ ร่วมมือ
4. ขันแสวงหาความรู
้
้
5. ขันสรุ
้ ปสิ่งที่เรี ยนรู้
6. ขันน
้ าเสนอผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล

ความคิดสร้ างสรรค์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนที่สงู กว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้ อยละ 80
2. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล มีความคิดสร้ างสรรค์
อยูใ่ นระดับสูง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องและได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1 ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
1.2 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
1.3 องค์ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
1.4 ลักษณะกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ (Creative process)
1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน
2.2 ประเภทของโครงงาน
2.3 ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบโครงงาน
2.4 ประโยชน์ของโครงงาน
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบโครงงาน
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM
Education)
3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
3.2 ความสาคัญของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
3.3 องค์ประกอบของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
3.4 ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสะตีมศึกษา (STEAM Education)
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1. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1 ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
คาว่า “ความคิดสร้ างสรรค์” (Creative Thinking) มีนกั วิชาการ นักการศึกษาหลาย
ท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
Osborn (1957 อ้ า งถึ ง ใน ถวัล ย์ มาศจรั ส , 2553, น. 26) ได้ นิ ย ามว่า ความคิ ด
สร้ างสรรค์ คื อ ความคิด จิ น ตนาการประยุก ต์ ซึ่ง หมายถึ ง จิ น ตนาการที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึน้ เพื่ อ
แก้ ปัญหายุง่ ยากที่มนุษย์ประสบ ไม่ใช่เป็ นจินตนาการที่ฟ้งุ ซ่านเลื่อนลอย
Baron and May (1960 อ้ างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2557, น. 85) ได้ ให้ คาจากัดความ
ว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถของมนุษย์ที่จะนาไปสู่สิ่งใหม่ๆ เกิดผลผลิตใหม่ๆ ทาง
เทคโนโลยี รวมทังความสามารถในการประดิ
้
ษฐ์ คิดค้ นสิ่งแปลกใหม่
Torrance (1962 อ้ างถึงใน วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ , 2559(เอกสารจากเว็บไซต์)) กล่าว
ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลไวต่อปั ญหา ข้ อบกพร่ อง ช่องว่างในด้ าน
ความรู้ สิ่งที่ขาดหายไป หรื อสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะ สิ่งต่าง ๆ ไวต่อการค้ นหา
วิธีการแก้ ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรื อการตังสมมติ
้
ฐานเกี่ ยวกับข้ อบกพร่อง ทดสอบและทดสอบอีก
ครัง้ เกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สดุ สามารถนาเอาผลที่ได้ ไปแสดงให้ ปรากฏแก่ผ้ อู ื่นได้
Wallach and Kogen (1965 อ้ างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2552, น. 30)
กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความคิดโยงสัม พันธ์ ได้ (Association) คนที่ มี ความคิด
สร้ างสรรค์ คื อ คนที่ ส ามารถคิด อะไรได้ อ ย่างสัม พัน ธ์ เป็ น ลูก โซ่ เช่น เมื่ อ เห็ น ปากกาจะนึ ก ถึ ง
กระดาษ ดินสอ ขวดหมึก โต๊ ะ หนังสือ สมุดบันทึก ยิ่งคิดได้ มากเท่าใดก็ยิ่งแสดงถึง ศักยภาพด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้นเท่านัน้
Anderson (1970 อ้ า งถึ ง ใน กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2534, น. 20)
ได้ ให้ ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ว่า คือความสามารถของบุคคลในการคิดแก้ ปัญหาด้ วย
การคิดอย่างลึกซึ ้ง ที่นอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดา เป็ นลักษณะภายในตัวบุคคลที่
สามารถจะคิดได้ หลายแง่หลายมุมผสมผสานจนได้ ผลผลิตใหม่ที่ถกู ต้ องสมบูรณ์กว่า
Guilford (1977 อ้ า งถึ ง ใน ชัย วัฒ น์ สุท ธิ รัต น์ , 2557, น. 34) กล่ า วว่า ความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึง่ มีองค์ประกอบ คือความสามารถ
ในการริ เริ่ ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและ
ให้ คาอธิบายใหม่ที่เป็ นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคาตอบที่ถกู ต้ องเพียงคาตอบเดียว
ชาติ แจ่ม นุช (2545, น. 9) ได้ ก ล่าวไว้ ว่า ความคิด สร้ างสรรค์ เป็ น การคิด เพื่ อ ให้
ค้ นพบสิ่งใหม่ เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หรื อการสร้ างสิ่งใหม่ที่แปลกแตกต่างจากเดิม
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สุวิทย์ มูลคา (2547, น. 17) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ ถือเป็ นกระบวนการ
ทางความคิดที่มีความสาคัญต่อเด็ก ทาให้ เด็กสามารถสร้ างความคิด สร้ างจินตนาการ ไม่จนต่อ
สถานการณ์หรื อสภาพแวดล้ อมที่กาหนดไว้ ความคิดสร้ างสรรค์คื อพลังทางความคิดที่เด็ก ๆ ทุก
คนมีมาแต่กาเนิด หากได้ รับการกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้ างสรรค์จะทาให้ เด็กเป็ นคนที่มี
อิสระทางความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
เสมอ
สุค นธ์ สิ น ธพานนท์ และคณะ (2552, น. 30) ได้ ส รุ ป ความหมายของความคิ ด
สร้ างสรรค์ไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ แสดงความคิดหลาย
ทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้ กว้ างไกล โดยนาประสบการณ์ ที่ผ่านมาเป็ นพื ้นฐานที่ทาให้ เกิด
ความคิ ด ใหม่ อัน น าไปสู่ก ารประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น พบสิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ แ ปลกใหม่ ความคิ ด สร้ างสรรค์
ประกอบด้ วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความละเอียดลออ
ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 34) ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถใน
การจิ น ตนาการและรวบรวมความรู้ ความคิดเดิม อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว และสร้ างเป็ น
ความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มี ผลงานการคิด สามารถริ เริ่ ม และ
สร้ างสรรค์ผลงานหรื อสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมและใช้ การได้ เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานสร้ างสรรค์
ผลงานอื่น ๆ
จันทร์ เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2556(เอกสารจากเว็บไซต์)) ได้ อธิ บายไว้ ว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ หรื อ Creative thinking คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งที่เป็ นต้ นแบบ แตกต่าง และ
เหมาะสมกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ตัง้ แต่ระดับ บุค คล คื อ การใช้ ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ในชีวิตประจาวันของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งนาไปสู่การสร้ างสรรค์ในสังคม คือ
ความสามารถในการผลิ ต ต้ น แบบที่ ไม่เหมื อนคนอื่ น ท าให้ เกิ ด งานวิจัยใหม่ ผลิ ต สิ่ง ของใหม่
งานศิลปะชิ ้นใหม่ โครงการใหม่ๆ ในสังคม ฯลฯ ซึ่งความคิดสร้ างสรรค์นี ้ สามารถสร้ างได้ ตงแต่
ั ้ ลกู
ยังเล็ก
ปิ ยวรรณ ลอดทอง (2556(เอกสารจากเว็ บ ไซต์ ) ) ความคิ ด สร้ างสรรค์ คื อ
กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้ หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดย
สามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการได้ อย่างรอบคอบและมีความถูกต้ อง จนนาไปสู่การ
คิด ค้ น และสร้ างสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ที่ แ ปลกใหม่ ห รื อ รู ป แบบความคิด ใหม่ นอกจากลัก ษณะการคิ ด
สร้ างสรรค์ดงั กล่าวนี ้แล้ ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้ างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็ น
กระบวนการคิดมากกว่าเนื ้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ ลกั ษณะการคิดสร้ างสรรค์ ในมิตทิ ี่กว้ างขึ ้น
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เช่นการมีความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน การเรี ยน หรื อกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์
ด้ วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรื อการเล่นกี ฬ าที่ ต้อง สร้ างสรรค์รูปแบบเกมให้
หลากหลายไม่ซ ้าแบบเดิม เพื่อไม่ให้ คตู่ อ่ สูร่ ้ ูทนั เป็ นต้ น
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557, น. 36) ได้ สรุปความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ว่า การ
คิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการคิดแบบอเนกนัย ที่บูรณาการประสบการณ์ ที่มี แล้ วสร้ างรู ปแบบ
ความคิดใหม่หรื อผลิตผลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) (2559(เอกสารจากเว็บไซต์))
ได้ สรุปความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทาง
สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยนาไปสู่การคิดค้ นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุ งแต่ง
ผสมผสานกัน ให้ เกิ ด สิ่ ง ใหม่ รวมทัง้ การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทฤษฎี ห ลัก การได้ ส าเร็ จ ความคิ ด
สร้ างสรรค์จะเกิดขึ ้นได้ นี ้มิ ใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็ นไปได้ หรื อสิ่งที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็ นสิ่งสาคัญที่จะก่อให้ เกิดสิ่งแปลกใหม่ แต่ต้องควบคูก่ นั ไป
กับความพยายามที่จ ะสร้ างความคิดฝั นหรื อจิ นตนาการให้ ไปเป็ นไปได้ จึงทาให้ เกิดผลผลิตที่
ประโยชน์ตอ่ สังคม
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมี
ความสามารถที่ บูรณาการประสบการณ์ ที่ มี แล้ วสร้ างรู ป แบบความคิดใหม่หรื อผลิตผลใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดิมและมีคณ
ุ ค่ามากกว่าเดิม
1.2 องค์ ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์มีหลายระดับ อาจไม่ได้ หมายถึง การสร้ างผลงาน
ขันสุ
้ ดยอด คือ การค้ นคว้ าสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ เท่านัน้ แต่ผลงานการคิดอาจเป็ นพี ยงความกล้ า
แสดงออกอย่างอิสระในการริ เริ่ มโดยไม่ได้ คานึงถึงคุณภาพของผลงานสามารถคิดสิ่งใหม่ ๆ ด้ วย
ตนเองได้ แม้ วา่ ผู้อื่นเคยคิดไว้ แล้ วก็ตาม รวมทังการต่
้
อเติมเสริ มแต่งงานเก่า ๆ ให้ ดีขึ ้นเป็ นงานใหม่
ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์จึงเป็ นความสามารถที่เกิดจากความรู้ สึกว่าได้ ทาสิ่งใหม่ ๆ
นันขึ
้ ้นมาด้ วยตัวเอง เป็ นผลงานของตนเอง และไม่ซ ้าแบบใคร และการสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
ที่ เกิ ด จากความคิ ด สร้ างสรรค์ นัน้ ก็ มี อ งค์ ป ระกอบส าคัญ ๆ หลายประการ และมี นัก วิ ช าการ
นักการศึกษาหลายท่านกล่าวไว้ ดังนี ้
Guilford (อ้ างถึงใน 1967 สุวิทย์ มูลคา, 2547, น. 19-20) ได้ อธิ บายว่า ความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คดิ ได้ กว้ างไกลหลายทิศทาง หรื อเรี ยกว่า ลักษณะการคิด
อเนกนัย หรื อการคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้ วย ความคิดคล่องแคล่ว
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(Fluency) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility) ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) ความคิ ด ละเอี ย ดลออ
(Elaboration)
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่ อง
เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.1 ความคล่องแคล่วทางด้ านถ้ อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่ว
1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้ านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)
เป็ นความสามารถที่จะคิดหาถ้ อยคาที่เหมือนกันได้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่กาหนด
1.3 ความคล่อ งแคล่วทางด้ านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ วลีหรื อประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ได้ ประโยคที่ต้องการ
1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่
จะคิดค้ นสิ่ งที่ต้องการภายในเวลาที่ กาหนด เช่น ใช้ คิดหาประโยชน์ ของก้ อนอิฐให้ ได้ ม ากที่ สุด
ภายในเวลาที่กาหนดซึง่ อาจเป็ น 5 นาที หรื อ 10 นาที
2. ความคิด ยื ด หยุ่น (Flexibility) หมายถึ ง ความสามารถในการคิด ได้ ห ลาย
ทิศทาง หลายประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม และคาตอบไม่ได้ จดั อยู่ในกลุ่มหรื อประเภทเดียวกัน
เช่น วงกลมวาดเป็ นรูปอะไรได้ บ้าง คาตอบเป็ นลูกฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ ลูกบาสเกตบอล
จานข้ าว หน้ าปั ด นาฬิ กา เหรี ยญสตางค์ ดวงตา ปากถ้ วย แก้ ว พัด ลม กระดุม แหวน ดวงไฟ
รถยนต์ ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
2.1 ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ น้ ทั น ที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้ หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มี ความคิดยืดหยุ่นใน
ด้ านนี ้จะคิดได้ วา่ ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้ าง ความคิดของผู้ที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกลุม่ ได้
หลายทิศทางหรื อหลายด้ าน เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้ า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่
มีความคิดสร้ างสรรค์จะคิดได้ เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรู้ขา่ วสาร เท่านัน้
2.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้ านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง
ความสามารถในการดัด แปลงความรู้ หรื อ ประสบการณให้ เกิ ด ประโยชน์ ห ลายๆ ด้ า น ซึ่ง มี
ประโยชน์ตอ่ การแก้ ปัญหา ผู้ที่มีความยืดหยุน่ จะคิดดัดแปลงได้ ไม่ซ ้ากัน
3. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่ง
แปลกใหม่ไม่ซ ้ากับผู้อื่น และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากการคิดจาก
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เดิม ที่มีอยู่แล้ วให้ แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น หรื อสามารถพลิกแพลงให้ กลายเป็ นสิ่งที่ไม่เคย
คาดคิด ความคิดริ เริ่ มอาจเป็ นการนาเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่
ความคิดริ เริ่ มมีหลายระดับซึ่งอาจเป็ นความคิดครัง้ แรกที่เกิดขึ ้นโดยไม่มีใครสอนแม้ ความคิดนัน้
จะมีผ้ อู ื่นคิดไว้ ก่อนแล้ วก็ตาม
4. ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) หมายถึ ง ความคิด ในรายละเอี ย ดที่
นามาตกแต่งความคิดครัง้ แรกให้ สมบูรณ์แล้ วทาให้ ความคิดชัดเจนและได้ ความหมายสมบูรณ์
ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เสารั จ (2556, น.188-192) องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของความคิ ด
สร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย
1.คิดจินตนาการ เป็ นความคิดในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้ เกิดขึ ้น และอาจเป็ นไปได้
ยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ เลย แต่อาจเกิดเป็ นจริ งขึ ้นมาได้ หรื ออย่างน้ อยก็จะเป็ นพื ้นฐานของการคิด
เริ่ ม ต้ น ในความคิดเพื่ อการสร้ างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ขึน้ มา ซึ่งจ าเป็ นต้ องมี ความคิดแบบอื่ น ๆ
มาสานต่อความคิดจินตนาการ จึงจะนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้
2.คิด คล่องแคล่วหรื อ การคิด เร็ ว เป็ นการคิด ที่ มี ป ฏิ กิ ริย าตอบสนองต่อ สิ่ง เร้ า
สามารถสังเกตเห็น รับรู้ และเข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ เร็ วที่สดุ เป็ นการหาคาตอบได้ มาก ๆ ได้ จานวน
ความคิดเยอะๆ โดยใช้ เวลาน้ อย ๆ
3. คิดกว้ าง หรื อ คิดหลากหลาย บางทีเรี ยกคามคิดยืดหยุ่น เป็ นการคิดได้ ไกล
คิด ได้ หลายทิศ ทาง หลายแง่มุม หลายรู ป แบบ ในค าถามเดี ย วสามารถมี ค าตอบหลายอย่าง
ซึ่งควรเน้ นทัง้ ทางด้ านปริ มาณ และคุณ ภาพของความคิดจึงเป็ นพื น้ ฐานในการได้ ความคิดดี ๆ
มีคณ
ุ ภาพออกมา
4. คิดริ เริ่ ม เป็ นความสามารถในการค้ นพบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็ นความสามารถ
ในการคิดที่แตกต่างจากคนอื่น ต่างจากธรรมดา ต่างจากที่เคยเป็ น เป็ นความคิดที่ไม่เคยมีใครคิด
มาก่อน คนอื่นคิดไม่ถึง หรื ออาจปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ ต่างไปจากของเดิม บางทีการคิดง่าย ๆ
พื ้น ๆ ที่แปลกใหม่ ก็อาจเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ค่า
5. คิด ละเอี ย ดลออ หมายถึ ง การฝึ ก มองเห็ น รายละเอี ย ดของสิ่ ง ต่า ง ๆ เป็ น
ความคิดในรายละเอียดที่นามาเพิ่มเติมเสริมแต่งความคิดครัง้ แรกให้ ได้ ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ทังการต่
้
อเติมเสริมแต่งและตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถกู ต้ องออกไป
6. การสังเคราะห์ หมายถึ ง การรวม การผสมผสาน การน าเอาสิ่ งเดิม ๆ มา
ประยุกต์และมาผสมผสานให้ เกิดเป็ นสิ่งใหม่ขึ ้น
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อารี พันธ์ มณี (2557, น. 5-7) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทาง
สมองที่คิดได้ กว้ างไกลหลายทิศทาง หรื อเรี ยกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรื อการคิดแบบ
กระจาย (Divergent thinking) ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากความคิดธรรมดาหรื อที่เรี ยกว่า wild idea เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเองและสังคม
ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนาเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้ เกิดเป็ นสิ่งใหม่
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคาตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาที่จากัด แบ่งออกเป็ น
2.1 ค ว า ม คิ ด ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ท า ง ด้ า น ถ้ อ ย ค า ( Word fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่วนัน่ เอง
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้ านการโยงสัมพันธ์ (Associational fluency)
เป็ นความสามารถที่หาถ้ อยคาที่เหมือนกันหรื อคล้ ายกันได้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่
กาหนด
2.3 ความคล่องแคล่วทางด้ านการแสดงออก (Expressional fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ วลีหรื อประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ได้ ประโยคที่ต้องการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็ นความสามารถที่
จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด ความคล่องในการคิดมี ความสาคัญต่อการแก้ ปัญ หา
เพราะในการแก้ ปัญหาจะต้ องแสวงหาคาตอบหรื อวิธีแก้ ไขหลายวิธี และต้ องนาวิธีการเหล่านันมา
้
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถกู ต้ องตามที่ต้องการ
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบได้ หลายประเภทและหลายทิศทางซึง่ แบ่งออกเป็ น
3.1 ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ น้ ทั น ที (Spontaneous flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้ หลากหลายอย่างอิสระ
3.2 ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ด้ านการดั ด แปลง (Adaptive flexibility) ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้ หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึง่ ไปเป็ นหลายสิ่งได้
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่ อ
ตกแต่งหรื อขยายความคิดหลักให้ ได้ ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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อารี รังสินนั ท์ (2532, น. 24-34) อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ โดย
สรุปดังนี ้
1.ความคิดริเริ่ ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างความคิดธรรมดา
หรื อความคิดง่ายๆ ความคิดริ เริ่ มที่เรี ยกว่า Wild Idea เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
สังคม ความคิดริ เริ่ มเป็ นลักษณะความคิดที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เป็ นความคิดที่จาเป็ นต้ องอาศัย
จินตนาการผสมกับเหตุผลแล้ วหาทางทาให้ เกิดผลงาน ผู้ที่ มี ความคิดริ เริ่ มเป็ นคนกล้ าคิด กล้ า
แสดงออก พร้ อมทังกั
้ บทดลอง ทดสอบความคิดนันอยู
้ เ่ สมอ
2. ความคล่องตัว หมายถึง ปริ ม าณความคิด ที่ ไม่ซ า้ กัน เมื่ อตอบปั ญ หาเรื่ อ ง
เดียวกัน ความคล่องในการคิดนี ้มีความสาคัญต่อการแก้ ปัญหาหลายๆ วิธี และต้ องการนาวิธีการ
เหล่านันมาทดลองจนกว่
้
าจะพบวิธีการที่ถกู ต้ อง
3. ความคิดยืดหยุน่ หมายถึง ประเภท หรื อแบบของความคิด แบ่งออกเป็ น
3.1 ความคิดยืดหยุ่น ที่เกิดขึ ้นทันที เป็ นความสามารถในการคิดอย่างอิสระ
ให้ ได้ คาตอบหลายแนวทางในขณะที่คนทัว่ ไปจะคิดได้ แนวทางเดียว
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง เป็ นความสามารถในการดัดแปลง
ของสิ่งเดียวให้ เกิดประโยชน์หลายด้ าน
4. ความคิดละเอียดลออ เป็ นลักษณะของความพยายามในการใช้ ความคิด และ
ประสานความคิดต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันเพื่อให้ เกิดความสาเร็จ
1.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษา (2550, น. 3-4) อธิ บ ายว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเภทของความคิด
สร้ างสรรค์ โดยแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1. ความคิดสร้ างสรรค์ประเภทความเปลี่ ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดที่
เป็ นการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น ทฤษฎี ใหม่ การประดิษฐ์ สิ่งใหม่ เป็ นต้ น เป็ นการคิดโดยภาพรวม
มากกว่าแยกเป็ นส่วนย่อย บางครัง้ เรี ยกว่า “นวัตกรรม” ที่เป็ นการนาเอาสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ม าใช้
เพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การใช้ สมองกล เป็ นต้ น
2. ความคิดสร้ างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสาน
แนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน แล้ วก่อให้ เกิดแนวคิดใหม่อนั มีคณ
ุ ค่า เช่น การนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาการบริ หาร การใช้ หลักการคานวณของลูก คิดและหลักทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานเป็ นคอมพิวเตอร์ ซงึ่ กลายเป็ นศาสตร์ อีกสาขาหนึง่
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3.ความคิ ด สร้ างสรรค์ ป ระเภทต่ อ เนื่ อ ง (Extension) เป็ นการผสมผสานกั น
ระหว่างความคิดสร้ างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้ างสรรค์ประเภทสังเคราะห์คือเป็ น
โครงสร้ างหรื อ กรอบที่ ได้ ก าหนดไว้ ก ว้ า งๆ แต่ค วามต่อ เนื่ อ งเป็ น รายละเอี ย ดที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบตั ิงานนัน้ เช่น งานอุตสาหกรรม การสร้ างรถยนต์ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีการปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่อง
จากต้ นแบบเดิม
4.ความคิดสร้ างสรรค์ประเภทลอกเลี่ยน (Duplication) เป็ นลักษณะการจาลอง
หรื อลอกเลียนแบบจากความสาเร็ จอื่น ๆ โดยอาจจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ แปลกไปจากเดิม
เพียงเล็กน้ อยแต่สว่ นใหญ่ยงั คงแบบเดิมอยู่
ความคิดสร้ างสรรค์แต่ละประเภทจะไม่สามารถอยู่ได้ โดยล าพังเฉพาะตัว แต่จ ะ
บูรณาการและผสมผสานกันอยูเ่ สมอ คือ เมื่อมีการกระทาสิ่งหนึง่ สิ่งใดขึ ้น ก็จะมีการพินิจพิจารณา
สังเคราะห์ โดยดาเนินการตามความคิดนัน้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งความคิดที่ แปลกใหม่
แตกต่างกันออกไปหรื อเพื่อให้ เกิดการเลียนแบบที่ดีกว่าเดิม
1.4 ลักษณะกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ (Creative process)
ลักษณะกระบวนความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิดหรื อกระบวนการทางาน
ของสมองอย่ างมี ขัน้ ตอนตลอดจนคิด แก้ ปั ญ หาได้ ส าเร็ จ ซึ่ง เป็ น กระบวนการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อเรี ยกว่ากระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative problem solving)
มีหลายแนวความคิด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534, น. 8-12)
Torrance (1962(เอกสารจากเว็บไซต์)) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ คือ
1.การค้ นหาความจริ ง (Fact finding) เป็ นการพิจารณาหาคาตอบอันเกิดจาก
ความสับสนวุน่ วายภายในใจ
2. การค้ นพบปัญหา (Problem finding) รู้วา่ มีปัญหาเกิดขึ ้น หรื อมองเห็นปัญหา
3. การหาสมมติฐาน (Idea finding) รวบรวมความคิดและตังสมมติ
้
ฐานขึ ้น
4. การค้ นหาค าตอบ (Solution finding) การค้ นพ บค าตอบโดยทดสอบ
สมมติฐาน
5. การยอมรับผลจากการค้ นพบ (Acceptance-finding) การยอมรับคาตอบจาก
การพิสจู น์เพื่อการแก้ ปัญหา
Guilford (1967(เอกสารจากเว็บไซต์)) กล่าวว่า คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะต้ องมี
ความฉับไวที่จะรับรู้ ปัญ หา มองเห็นปั ญหา สามารถที่จ ะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆ ได้ ง่าย มี
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ความสามารถที่จะสร้ างหรื อแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ และปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น ซึ่งวิธีการคิดของ
คนเราเป็ นตามลาดับขันดั
้ งนี ้
1. การรับรู้และการเข้ าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เข้ าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
2. การจา (Memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสมข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้
เรี ยนรู้มาและสามารถระลึกออกมาได้ ตามที่ต้องการ
3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมอง
ในการได้ การตอบสนองได้ หลายๆ อย่างจากสิ่งเร้ าที่กาหนดให้ โดยไม่จากัดจานวนคาตอบ
4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมอง
ในการให้ การตอบสนองที่ถกู ต้ อง และดีที่สดุ จากข้ อมูลที่กาหนดให้
5. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตัดสิน
ข้ อมูลที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
Hutchinson แล ะ Eliot D. (1949(เอกสารจากเว็ บ ไซต์ ) ) กล่ า วว่ า ค วาม คิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ ที่มีอยู่เข้ าด้ วยกัน อันจะนาไปสู่การแก้ ปัญหาใหม่ที่
อาจจะใช้ เวลาคิดอันรวดเร็วหรื อยาวนาน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปัญหานัน้ ซึง่ มีลาดับขึ ้นการคิดดังนี ้
1. ขัน้ เตรี ย ม (The stage of preparation) เป็ นขัน้ การรวบรวมประสบการณ์
เก่า ๆ รู้จกั การลองผิดลองถูก และตังสมมุ
้ ตฐิ านเพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ
2. ขั น้ ครุ่ น คิ ด (The stage of frustration) เป็ นระยะที่ มี อ ารมณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
กระวนกระวาย ตึงเครี ยด อันเนื่องมาจากการครุ่นคิดที่จะแก้ ปัญหานัน้ แต่ยงั คิดไม่ออก
3. ขัน้ ของการเกิ ด ความคิ ด (The period of moment insight) เป็ น ระยะที่ เกิ ด
ความคิดแวบขึ ้นมาในสมองทันทีทนั ใด มองเห็นวิธีการแก้ ปัญหานัน้ หรื อเป็ นการพบคาตอบ
4. ขัน้ พิ สูจ น์ (The stage of verification) เป็ น ระยะการตรวจสอบ ประเมิ น ผล
โดยใช้ เกณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อดูวา่ คาตอบที่คดิ ออกมานันเป็
้ นจริงหรื อไม่
Davis (1983) ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการเกิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ต ามที่ มูล นิ ธิ เพื่ อ
การศึกษา ความคิดสร้ างสรรค์ (The Creative Education Foundation) ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยเรี ยก
กระบวนการนี ้ว่ากระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กระบวนการนี ้จะเริ่ มต้ นด้ วยการมีปัญหา
ที่เรี ยกว่าความยุง่ เหยิง (Mess) กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แบ่งออกเป็ นขันๆ
้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การค้ นหาความจริง (Fact finding) ในขันนี
้ ้เมื่อเกิดปั ญหาทาให้ เกิดความ
วิตกกังวลก็ต้องพยายามหาข้ อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อทาให้ ทราบว่าปัญหานันคื
้ ออะไร
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ขัน้ ที่ 2 การค้ นหาปั ญ หา (Problem finding) จากขัน้ ที่ 1 เมื่ อได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ปั ญ หาแล้ วในขัน้ นี จ้ ะพิ จ ารณาถึ งมูล เหตุแ ละแนวทางให้ เป็ น ไปได้ โดยคิด ถึง ความเป็ น ไปได้
หลายๆ แนวทางให้ ได้ มากที่สดุ จากนันน
้ าแนวทางทังหมดมาคั
้
ดเลื อกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สดุ
เพียง 1 หรื อ 2 แนวทาง แล้ วตังเป็
้ นประเด็นปัญหาเพื่อค้ นหาวิธีการแก้ ไขต่อไปในขันที
้ ่3
ขันที
้ ่ 3 การค้ นหาความคิด (Idea finding) เมื่อได้ ประเด็นปั ญหาจากขันที
้ ่ 2 แล้ ว
ในขันนี
้ ้จะเป็ นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการที่จะแก้ ปัญหาตามประเด็ นที่ตงไว้
ั ้ ออกมาให้ ได้ มาก
ที่สดุ อย่างอิสระ โดยยังไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขันนี
้ ้
ขั น้ ที่ 4 การค้ นหาค าตอบ (Solution finding) ในขั น้ นี เ้ ป็ นขั น้ ตอนของการ
พิจารณาคัดเลื อกวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดจากวิธีการที่หามาได้ ในขัน้ ที่ 3 โดยเริ่ มแรกจะต้ องหา
หลักเกณฑ์ในการเลือก เช่น ความประหยัด ความรวดเร็ ว เป็ นต้ น เมื่อได้ หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
แล้ วก็นาหลักเกณฑ์นนไปพิ
ั ้ จารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ
ขัน้ ที่ 5 การค้ นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรรับ (Acceptance finding) ขัน้ ตอนนีจ้ ะ
เป็ นการนาเอาวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ จากขันที
้ ่ 4 มาพิสจู น์ให้ เห็นว่าสามารถนาไปใช้ ได้ จริง รวมทัง้
การเผยแพร่ความคิดนันให้
้ ผ้ อู ื่นลองปฏิบตั เิ พื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ
1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
นัก จิ ต วิท ยาได้ ท าการศึก ษาเพื่ อค้ น หาค าตอบว่าบุค คลชนิ ด ใดเป็ น ผู้มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์สูงหรื อมีคณ
ุ สมบัติประการใดที่ทาให้ ผลิตผลงานสร้ างสรรค์ที่ดีเด่น และผลการศึกษา
สรุปไว้ ว่าบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์สูงนันมั
้ กมีคณ
ุ ลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถต่าง ๆ
ซึ่งได้ แก่ ความฉลาด (Intelligence) ความเอาใจใส่ใฝ่ รู้ (Awareness) ความสามารถที่ตอบสนอง
ความคิ ด ได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว (Fluency) ปรั บ สภาพความคิ ด ได้ ง่ า ย มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม และมี
คุณ ลักษณะประกอบอื่น ๆ คือ ความรอบคอบพิถีพิถัน ช่างสังเกต ความช่างสงสัย ความดื ้อรัน้
การมีอารมณ์ ขนั สนุกสนานขี ้เล่น และความเชื่อมั่นในตนเอง ลักษณา สริ วฒ
ั น์ (2549, น. 168171) ได้ รวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านในการเสนอแนะถึงลักษณะบุคคลที่มีความคิด
สร้ างสรรค์ ดังต่อไปนี ้
Mackinson (1959 อ้ างถึง ใน ลัก ษณา สริ วัฒ น์ , 2549, น. 168-171) ได้ ศึก ษา
คุณ ลัก ษณะของผู้ที่ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ พ บว่า ผู้ที่ มี ค วามคิด สร้ างสรรค์ จ ะเป็ น ผู้ที่ ตื่ น ตัว อยู่
ตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายามสามารถพินิจพิเคราะห์ความคิดอย่างถี่ถ้วน ในการแก้ ปัญหา
นอกจากนี ย้ ัง มี ลัก ษณะที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ เป็ น ผู้เปิ ด รั บ ประสบการณ์ ต่า ง ๆ ชอบ
แสดงออกมากกว่าเก็บกด
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Lowenfeld. (1957) ได้ ก าหนดมาตรการไว้ 8 รายการด้ วยกั น ส าหรั บ การ
พิจารณาว่าผู้ใดมีความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ มีดงั นี ้ (ลักษณา สริวฒ
ั น์, 2549)
1. มีความเข้ าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ รวดเร็ว
2. มีความคิดรวดเร็วคล่องแคล่ว
3.มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับสิ่งต่าง ๆ ได้ คล่อง
4. มีความคิดริเริ่มด้ วยตนเอง
5. มี ความสามารถในการอธิ บ ายและล าดับเรื่ องต่าง ๆ ได้ ใหม่ตามความ
ต้ องการ
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ
7. มี ค วามสามารถในการสัง เคราะห์ ห รื อ เชื่ อ มโยงประสานสิ่ งต่า ง ๆ เข้ า
ด้ วยกัน
8. มีความคิดแจ้ งกระจ่างในการจัดรูปการต่าง ๆ
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523, น. 15) ได้ กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์
1. มีความอยากรู้อยากเห็น
2. ประหลาดใจหรื อสนใจในสิ่งที่เกิดขึ ้นใหม่
3. ชอบเสี่ยง
4. มีความสามารถในการคิดอย่างกว้ างขวาง ลึกซึ ้ง
5. ไม่ชอบคล้ อยตามคนอื่น
6. เป็ นอิสระทังความคิ
้
ดและการกระทา
7. มีความพินิจพิเคราะห์ละเอียดลออ
8. มีความยืดหยุ่น ทังความคิ
้
ดและการกระทาสามารถดัดแปลงแก้ ไขวิธีการ
และการทางานได้ อย่างเหมาะสม
9. ทางานเพื่อความสุขของตนเอง มิได้ หวังผลหรื อการยกย่องจากผู้อื่น
10. มีความไวต่อปัญหา
11. มีความเต็มใจที่จะทาสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ ้นใหม่เสมอ
12. มีความคิดของตนเองไม่ซ ้าแบบใคร
13. คิดลึกซึ ้งแตกฉาน
14. รู้จกั ดัดแปลงความคิดให้ เหมาะสม
15. มีความมุมานะในการทางาน
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Anastasi (1958 อ้ างถึงใน ลักษณา สริ วฒ
ั น์ , 2549, น. 168-171) กล่าวว่าผู้ที่มี
ความคิ ด สร้ างสรรค์ จ ะต้ อ งเป็ นผู้ ที่ ม องการณ์ ไ กล มี ก ารพั ฒ นาตนเองทางด้ านความรู้ สึ ก
การกระทา การเรี ยนรู้ การกระทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้
Crutchfield. (1962) แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ (Berkley University) อ้ างถึงใน
ลักษณา สริวฒ
ั น์ (2549) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เพื่อดูวา่ คนอาชีพต่าง ๆ สามารถตัดสินใจด้ วยตนเอง
โดยไม่อิงกลุม่ มากน้ อยต่างกันเพียงใด และสาขาอาชีพต่าง ๆ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. มี ความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่กังวลต่อความคิดของกลุ่ม และไม่ทาตาม
อย่ างกลุ่ม โดยให้ บุค คลไปนั่ง รวมกลุ่ม กับ คนที่ เป็ น หน้ า ม้ า ให้ ห น้ า ม้ า เลื อ กแต่ค าตอบที่ ผิ ด
เหมื อนกัน ผู้ทาการทดลองต้ องการศึกษาว่าบุคคลตัดสินใจด้ วยตนเองมากน้ อยเพี ยงใด หรื อ
ตัดสินใจตามกลุ่ม (ซึ่งผิด) พบว่านักบินในกองทัพอากาศตัดสินใจโดยอิงกลุ่มน้ อยที่สดุ ในจานวน
ทดลอง 12 ครัง้ จากผลการทดลองทาให้ เห็นว่าในบางอาชีพการเคารพในกฎของกลุ่มสาคัญเหนือ
สิ่งใด และบางอาชีพไม่สนใจความเห็นของกลุม่ ถ้ ารู้วา่ ไม่ถกู ต้ อง ซึง่ คนกลุ่มนี ้เองที่มีลกั ษณะของผู้
ที่มีความคิดสร้ างสรรค์
2. มีความแน่วแน่ในการถ่ายทอดความรู้สึกหรื อความเห็นของตนออกมาให้
ผู้อื่นรับ รู้ โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ ตอบแทนในรู ปเงิ น นักค้ นคว้ าที่ มี ความคิดสร้ างสรรค์สูง
จานวนมากสร้ างผลงานออกมาโดยไม่คิดว่าจะมีคนซื ้อหรื อไม่ก็ตาม มีแต่จะมุ่งตอบสนองความ
ต้ องการของตนมากกว่าความต้ องการของตลาด
3. มีใจเปิ ดกว้ าง ไม่สรุ ปสิ่งใดง่ายๆ มักไม่เห็นว่าสิ่งใดผิด – ถูก มักมองดูทุก
สิ่งอย่างลึกๆ โดยดูถึงความหมายส่วนลึก และมีจินตนาการกว้ างไกล
Cropley (1996, p. 256) ได้ สรุ ป ลัก ษณะพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ไว้ 4 ประการ กล่าวคือ เป็ นผู้มีประสบการณ์กว้ างขวาง มีความเต็มใจจะเสี่ยง มีความ
รักที่ จ ะก้ าวไปข้ างหน้ า และมี ความสามารถที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงความคิดได้ อย่างคล่องแคล่วใน
ระดับสูง
จากแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์ดงั กล่าวข้ างต้ น
สรุ ปได้ ว่าคุณ ลักษณะของบุคคลที่มี ความคิดสร้ างสรรค์จะมีความเป็ นตัวของตัวเอง ชอบอิสระ
ไม่ชอบทาตามแบบที่ มี อยู่แล้ ว ไม่ชอบอยู่นิ่งแต่ค้นคว้ าหาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และชอบสร้ าง
สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์โดยไม่ซ ้าแบบใคร
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1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
วรรณา กรัสพรหม (2546) ได้ ศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการพัฒนา
ความคิ ด สร้ างสรรค์ สูง ขึ น้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดับ .05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะว่า การ
จัดประสบการณ์ แบบโครงการเป็ นนวัตกรรมในรู ป แบบใหม่ที่เด็กไม่เคยได้ รับมาก่อน ซึ่งเป็ นการ
จัดประสบการณ์ ที่มุ่งส่งเสริ ม ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ จากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างลึกและเป็ นเรื่ องที่ เด็ก
สนใจอยากเรี ยนรู้ โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มี อิสระในการกาหนดหัวเรื่ องโครงงานและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กได้ ร่วมมือกันวางแผนในการใช้ ระยะเวลาตามความ
ต้ องการของเด็ก เป็ นการส่งเสริ มกระบวนการทางานกลุ่ม การอยู่ร่วมกัน มีการพัฒนาการเรี ยนรู้
เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนาด้ านสติปัญญา ด้ านสุนทรี ยศาสตร์ ด้ านสังคม ด้ านอารมณ์ – จิตใจ ทาให้
ผู้เรี ยนสามารถเกิดความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการในการคิด สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ้ เู รี ยนสนใจ โดยครูเป็ นผู้ที่ให้ การดูแลให้ คาแนะนาเป็ นผู้ที่คอยยอมรับความ
คิดเห็น
โสพล มีเจริญ (2548) ได้ ศกึ ษาการใช้ รูปแบบการเรี ยนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่านักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณ ฑ์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 ที่ เรี ยนจากรู ปแบบการเรี ยนที่ พัฒ นาขึน้ มี ค ะแนนความคิด
สร้ างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้ านความคิดยื ดหยุ่น ด้ านความคิดริ เริ่ ม และผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบการเรี ยนที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
นิษ ฐานัน ท์ ไทยเจริ ญ ศรี (2553) ได้ ศึก ษาผลของการใช้ เทคนิ คระดมสมองตาม
แนวคิดของออสบอร์ นที่ มี ต่อ ความคิด สร้ างสรรค์ท างภาษาของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ย นสั น ติ ร าษฎร์ วิ ท ยาลั ย เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ที่ มี ความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาน้ อย จ านวน 40 คน
ซึ่งได้ มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร แล้ วทาการสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้ หนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน โดยกลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กด้ วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิด
ของออสบอร์ น และกลุ่มควบคุมได้ รับการฝึ กด้ วยการสอนแบบปกติ แบบแผนการทดลองเป็ นแบบ
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ
โปรแกรมการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาด้ วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์ น

26
โปรแกรมการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาด้ วยการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบความคิด
สร้ างสรรค์ทางภาษา สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test ผลของการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษามากขึน้ หลังจากได้ รับการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาด้ วย
เทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์ น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนมี
ความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษามากขึ ้น หลังจากได้ รับการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาด้ วยการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์
ทางภาษาด้ วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์ น มี ความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษา
เพิ่มขึ ้นมากกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ทางภาษาด้ วยการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ธี ร์ ธอั ง กรู ธนายุ ต กุ ล (2557) ได้ ศึ ก ษ าความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนั ก เรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศรี วิกรม์ ด้ วยกิจกรรมบูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ กับดนตรี ทาให้
ทราบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างทัศนศิล ป์ กับดนตรี ฮิป-ฮอป มีความคิด
สร้ างสรรค์สูงขึน้ นัน้ ดูได้ จ ากผลงานนักเรี ยนซึ่งมี ความสร้ างสรรค์การคิดนอกกรอบ ความคิด
รวดเร็ ว ยึดหยุ่น คล่องแคล่วความเร็ วฉับพลัน การเชื่อมต่อ ความคิดเก่ากับความคิดใหม่หรื อองค์
รวมของภาพ ความสมบูรณ์ ขององค์ประกอบศิลป์ เช่น การใช้ จุด เส้ น สี น ้าหนัก พืน้ ผิว แสงเงา
รูปทรงต่าง ๆ เข้ ากับเนื ้อหาตรงตามจุดประสงค์ได้
สุวชั ชัย เผ่าผึง้ (2558) ได้ ศึกษาการพัฒ นากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ออนไลน์
วิช าการถ่ายภาพดิจิ ทัล ที่ ส่งผลต่อความคิด สร้ างสรรค์ ของนัก ศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ออนไลน์วิชาการถ่ายภาพ
ดิจิทลั มีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุภาพร เกติยะ (2558) ได้ ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถใน
การคิดสร้ างสรรค์ในราชวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนกับวิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประวัติศาสตร์ สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ประวัติศาสตร์ สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนด้ วย
วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ สวนสอบสวนกั บ นั ก เรี ยนที่ ได้ รั บ การสอนด้ วยวิ ธี การสอนแบ บ
สตอรี่ ไลน์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนประวัตศิ าสตร์ ไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่ได้ การสอนด้ วยวิธีการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์สงู กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ มีความสามารถใน
การคิด สร้ างสรรค์สงู กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการสอน
ด้ วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรี ยนที่ได้ รับ การสอนด้ วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
Feldhusen; et al. (1965 อ้ างถึ ง ใน พชรกมล เต็ ม ใจ, 2554, น. 79) ได้ ศึ ก ษา
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสัง คมศึก ษาและ
การอ่านของนักเรี ยนเกรด 7 และเกรด 8 จานวน 273 คน ผลการศึกษาพบว่าความยืดหยุ่นในการ
คิดและความคิดริ เริ่มมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของวิชาสังคมและการอ่านอย่างมี
นัยยะส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ส่วนความคล่ องในการคิ ดไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน
Albono (1987 อ้ างถึงใน สุวชั ชัย เผ่าผึ ้ง, 2558, น. 93) ได้ ทาการทดลองฝึ กความคิด
สร้ างสรรค์ภ ายใต้ สมมุติฐ านความคิดสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วยทักษะทางสมอง 4 ประการ คือ
ทั ก ษะด้ านจิ น ตนาการ (Imagery) ทั ก ษะด้ านอุ ป มา (Analogy) ทั ก ษะด้ านการเชื่ อ มโยง
(Association) และ ทักษะการเปลี่ยนรู ป (Transformation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นทหารสังกัดหน่วยสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐนิวเจอร์ ซี สหรัฐอเมริ กาจานวน 66 คน ใช้ เวลาใน
การฝึ ก 20 ชั่ว โมง ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 1985 โดยใช้ แบบทดสอบความคิ ด
สร้ างสรรค์ของทอแรนซ์ทงฉบั
ั ้ บรูปภาพและภาษาเป็ นเครื่ องมือวัดตัวแปรตามผลการทดลองพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มสูงขึ ้น
Rice (1998 อ้ างถึงใน โสพล มีเจริ ญ , 2548, น. 84) ได้ ศึกษาความคิดสร้ างสรรค์
แรงจูง ใจและพฤติก รรมต่อ ต้ านที่ มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ ของเด็ก วัย รุ่ น โดยเปรี ย บเที ย บการพัฒ นา
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ 1 ซึ่ง เป็ น นัก เรี ย นที่ มี แ รงจูง ใจทางวิ ช าการต่ า และมี
พฤติกรรมต่อต้ าน กับกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจสูงและมีพฤติกรรมต่อต้ านการวิเคราะห์
ข้ อมูลใช้ ข้อมูลทังเชิ
้ งปริ ม าณและเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การวัดความคิด
สร้ างสรรค์ และการทดลองภาคสนาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่มี
แรงจูงใจต่าสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่มี
แรงจูง ใจสูง และพบว่า นัก เรี ย นที่ มี แ รงจูง ใจต่ า และมี พ ฤติ ก รรมต่อ ต้ า นมี ค วามสามารถด้ า น
ความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่าค่าเฉลี่ยและมีลกั ษณะเป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์
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2. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2.1 ความสาคัญของโครงงาน
โครงงานเป็ นกิ จกรรมที่ สามารถจัดได้ ทัง้ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา ครูต้องพยายามจัดโอกาสที่จะให้ นกั เรี ยนได้ ทาโครงงาน ซึ่งอาจจะเป็ นการทางานกลุ่ม
หรื อทางานเป็ นรายบุคคลก็ได้ แต่ควรเริ่มจากโครงงานที่มีขนาดเล็ก ๆ ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อนจนเกินไป
เพราะเป็ นงานชิ ้นแรกของเด็ก ครูจงึ ควรสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั เขาให้ เขาประสบความสาเร็จในการ
ทาโครงงานนัน้ ทังนี
้ ้ครูจะต้ องคานึงถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนด้ วย แม้ ว่าโดยหลัก การ
สาคัญ ของการทาโครงงานจะเน้ นที่ งานนัน้ ต้ องเป็ นงานที่ นักเรี ยนมี ความสนใจอยากทาจริ ง ๆ
แต่ถ้าครู พิจารณาแล้ วว่ายากเกินไปก็อาจให้ คาแนะนาปรับเปลี่ยนทาเป็ นชิ ้นเล็กไปก่อน ซึ่งเป็ น
หน้ าที่โดยตรงของครู อยู่แล้ วที่จะต้ องดูแลให้ นักเรี ยนนักเรี ยนรู้ จักเลือกทาโครงงานที่ เหมาะกับ
ความสามารถเพื่อที่เขาจะได้ ทาโครงงานนันส
้ าเร็จตามขันตอน
้
เพราะการเริ่ มต้ นด้ วยความสาเร็ จ
จะนาไปสูก่ ารทางานชิ ้นอื่นต่อไปอย่างมีความสุข
ดังนัน้ เพื่อให้ เข้ าใจชัดเจนว่าจะนาโครงงานมาใช้ เป็ นกิจกรรมหนึ่งของการเรี ยนการ
สอนได้ อย่างไร น่าจะพิจารณาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ต้องการเน้ นให้ นกั เรี ยน
คิด เอง ท าเอง และแก้ ปั ญ หาด้ วยตนเอง เริ่ ม ตัง้ แต่การคิด หาปั ญ หาที่ นักเรี ย นสนใจจะศึกษา
ทาการวางแผนแก้ ปัญ หา ศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูล ลงมื อปฏิ บัติ รวบรวมข้ อมูลที่ ศึกษา ทดลอง
บันทึกผลการศึกษา แปลผล สรุปผล และนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ าของตนเองหรื อกลุ่มเผยแพร่
แก่ผ้ อู ื่นต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีระบบชัดเจน กิจกรรมโครงงานสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกสาระเนื ้อหาวิชา ทังคณิ
้ ตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
ดนตรี ศิลปศึกษา การงานพื ้นฐานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ เพียงแต่ครูผ้ สู อนจะต้ องทาความ
เข้ าใจให้ ลึกซึ ้งและสนใจอย่างจริ งจัง เพราะการทาโครงงานในแต่ละเนื ้อหาวิชาจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของวิชาที่มีลกั ษณะเฉพาะของวิชานัน้ ๆ ด้ วย (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, น. 21-22)
2.2 ความหมายของการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน
ยุ ท ธ ไกรวรรณ์ (2554, น. 14) กล่ า วว่ า โครงงาน หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เน้ น
กระบวนการ โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้คิดค้ น วางแผนและลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วาวเอาไว้ อาศัยเครื่ องมือ
วัสดุอปุ กรณ์ ในการปฏิบตั ิเพื่อให้ โครงงานสาเร็ จภายใต้ คาแนะนา การกระตุ้นความคิดกระตุ้นการ
ทางานจากครูหรื อผู้เชี่ยวชาญ ครูผ้ สู อนวิชาโครงงานจะอานวยความสะดวกในการทางาน ชี ้แนะ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทางานตลอดทังติ
้ ดตามวัดผลและประเมินโครงงานด้ วย
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (2545, น. 3) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ โครงงาน
คือ งานวิจยั เล็ก ๆ สาหรับนักเรี ยน เป็ นการแก้ ปัญหาหรื อข้ อสงสัย หาคาตอบโดยใช้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หากเนื ้อหาหรื อข้ อสงสัยเป็ นไปตามรายวิชาใดจะเรี ยกว่า โครงงานรายวิชานัน้ ๆ
ทิศนา แขมมณี (2551, น. 137-138) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ น
ฐานกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริ บทจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าสู่กระบวนการสืบสอบ (Process of Inquiry) ซึ่งเป็ นการใช้ กระบวนการ
คิดขันสู
้ ง ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ผลิตงานที่เป็ นรูปธรรมออกมา การแสดงผลงานต่อสาธารณะชน สามาร
สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ และการทางานให้ แก่ผ้ ูเรี ยน และสามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในตัวของผู้เรี ยนออกมาใช้ ประโยชน์
วัฒ นา มัคคสมัน (2551, น. 25) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน คือ การที่เด็กเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม ศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจากความสนใจของเด็กเองอย่างลุ่ม ลึกลงไปใน
รายละเอี ย ดของเรื่ อ งนัน้ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด และกระบวนการแก้ ปั ญ หาของกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการอื่นใดด้ วยเด็กเองจนพบคาตอบที่ต้องการ
ลัดดา ภู่เกี ยรติ (2552, น. 25) กล่าวว่า โครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากความ
สนใจใคร่ร้ ูของผู้เรี ยนที่อยากจะศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อหลายสิ่งที่สงสัยและอยากรู้
คาตอบให้ ลึกซึ ้ง ชัดเจน หรื อต้ องการเรี ยนรู้เรื่ องนัน้ ๆ ให้ มากขึ ้นกว่าเดิม โดยใช้ ทกั ษะกระบวนการ
และปั ญ ญาหลายๆ ด้ าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีขนั ้ ตอนต่อเนื่อง มีก ารวางแผนใน
การศึก ษารายละเอี ยด แล้ วลงมื อปฏิ บัติตามแผนที่ วางไว้ จ นได้ ข้ อสรุ ปหรื อ ผลการศึก ษาหรื อ
คาตอบเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557, น. 19) ได้ ให้ ความหมายของการสอนแบบโครงงาน
เป็ นฐานไว้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่มีครู เป็ นผู้กระตุ้นเพื่อความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรี ยนมาใช้ ใน
การทากิจ กรรมค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วยตัวนักเรี ยนเอง นาไปสู่การเพิ่ม ความรู้ ที่ได้ จากการลงมื อ
ปฏิบตั ิ การฟั งและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรี ยนมีการเรี ยนรู้ ส่กู ระบวนการทางานเป็ น
กลุ่ม ที่ จะนามาสู่การสรุ ปความรู้ ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ ผลการจัด
กิจกรรมเป็ นผลงานแบบรูปธรรม
ศิริพ ล แสนบุญ ส่ง (2559, น. 117) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ แบบโครงงานนัน้ มีแนวคิด
สอดคล้ องกับ John Dewey เรื่ อง “learning by doing” ซึ่งได้ กล่าวว่า “Education is a process
of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 cite in Douladeli
Efstratia, 2014) ซึ่งเป็ นการเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรี ยน
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เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทัง้ 6 ขัน้ คือ
ความรู้ความจา (Remembering) ความเข้ าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การ
วิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิ นค่า (Evaluating) และ การคิดสร้ างสรรค์ (Creating) ซึ่งการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน นัน้ จึงเป็ นเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ ว่าเป็ น การจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เนื่องจากผู้ เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะต่าง ๆด้ วยตนเองทุก
ขันตอน
้
โดยมีครูเป็ นผู้จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ผู้เรี ยนมีประการณ์การเรี ยนรู้ด้วยการปฏิบตั ิจริง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ า และ
ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยมีการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและมีขนั ้ ตอน ตังแต่
้ เลือกหัวข้ อที่จะศึกษา รวบรวมข้ อมูล กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงาน
และการนาเสนอผลงาน โดยมีครูผ้ สู อนคอยกระตุ้น แนะนา และให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด
2.3 ประเภทของโครงงาน
กรมวิชาการ (2544, น. 2) กล่าวว่าประเภทของโครงงานอาจแบ่งตามลักษณะของ
กิจกรรมได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภทสารวจ รวบรวมข้ อมูล
โครงงานประเภทนี ้ ผู้เรี ยนเพี ยงต้ องการส ารวจและรวบรวมข้ อมูลแล้ วนา
ข้ อมูล เหล่านัน้ มาจ าแนกเป็ นหมวดหมู่และนาเสนอในรู ป แบบต่าง ๆ เพื่ อให้ เห็ นลักษณะหรื อ
ความสัมพันธ์ในเรื่ องที่ต้องการศึกษาได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทนี ้ เช่น
- การสารวจประชากรและชนิดของสิ่งต่าง ๆ เช่น สัตว์ พืช หิน แร่ ฯลฯ
ในท้ องถิ่น หรื อบริเวณที่ต้องการศึกษา
- การสารวจพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ในธรรมชาติ
- การสารวจคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา
- การสารวจมลพิษของอากาศในแหล่งต่าง ๆ
2. โครงงานประเภทการทดลอง
โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานที่มีการออกแบบทดลองเพื่อศึกษาผลของตัว
แปรหนึ่งที่มีตอ่ ตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่
ต้ องการศึกษาไว้ โดยทัว่ ๆ ไป ขันตอนการด
้
าเนินงานของโครงงานประเภทนี ้จะประกอบด้ วยการ
กาหนดปั ญหา การตังจุ
้ ดประสงค์หรื อสมมติฐาน การออกแบบ การทดลอง การดาเนินการทดลอง
การรวบรวมข้ อมูล การแปรผลและการสรุปผลการทดลอง ตัวอย่างโครงงานประเภทนี ้ เช่น

31
- การศึกษาเปรี ยบเที ยบผลของสารเคมี ที่ มีต่อพัฒ นาการทางกายและ
การเจริญเติบโตของหนูขาว
- การศึกษาผลของความเข้ มข้ นของผงซักฟอกที่มีต่อการงอกของเมล็ด
ข้ าวโพด
- ผลของความเข้ มข้ นของแสงที่มีตอ่ การสลายตัวของวิตามินซี
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรื อหลักการทาง
วิท ยาศาสตร์ ห รื อ ด้ า นอื่ น ๆ มาประดิษ ฐ์ ข องเล่น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ หรื อ อุป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ส อย
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นการประดิษฐ์ สิ่งใหม่ หรื อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่
แล้ วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นก็ได้ อาจเป็ นไปได้ ในด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อด้ านสังคม อาจรวมถึงการ
สร้ างแบบจาลองเพื่ออธิบายแนวคิดต่าง ๆ ด้ วย
4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิด
เป็ นโครงงานที่ผ้ ทู าโครงงาน ได้ นาเสนอทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดใหม่ๆ
ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในรู ปของสูตรสมการ หรื อคาอธิ บายก็ ได้ โดยผู้เสนอได้ ตงั ้ กติกาหรื อข้ อตกลง
ขึ ้นมาเอง แล้ วนาเสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อจินตนาการของตนเองตามกติกาหรื อข้ อตกลง
นัน้ หรื ออาจะใช้ กติกาหรื อข้ อตกลงเดิม มาอธิ บายสิ่งของปรากฏการณ์ ในแนวคิด ใหม่ ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรื อจินตนาการที่เสนอนี ้ อาจจะใหม่ ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรื ออาจขัดแย้ งกับ
ทฤษฎีเดิมหรื อขยายแนวคิดเดิม
สถาบัน พัฒ นาคุณ ภาพวิ ช าการ (พว.) (2545, น. 3-4) ได้ ก ล่า วถึ ง ประเภทของ
โครงงาน โดยแบ่งตามการได้ มาซึ่งคาตอบของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี 4 ประเภทใหญ่ ๆ
ด้ วยกัน คือ
1. โครงงานประเภทสารวจและรวบรวมข้ อมูล
โครงงานประเภทนี ้ ผู้ทาโครงงานเพียงต้ องการสารวจและรวบรวมข้ อมูล แล้ ว
นาข้ อมูลเหล่านันมาจ
้
าแนกเป็ นหมาดหมู่ และนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เห็นลักษณะหรื อ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นเรื่ อ งที่ ต้ องการจะศึ ก ษาให้ ชัด เจน ในการท าโครงงานแบบส ารวจข้ อมู ล
ไม่จาเป็ นต้ องมี ตวั แปรเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง ผู้เรี ยนเพี ยงรวบรวมข้ อมูลที่ ได้ นามาจัดหมวดหมู่แล้ ว
นาเสนอ ถือว่าเป็ นการสารวจรวบรวมข้ อมูลแล้ ว
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2. โครงงานประเภททดลอง
ในการทาโครงงานประเภททดลอง ต้ องมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผลต่อ
การทดลอง ซึง่ มี 3 ชนิด คือ
1. ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองนัน้
2. ตัวแปรตาม เป็ นผลของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้ น
3. ตัวแปรควบคุม หมายถึงสิ่งที่ต้องควบคุมให้ เหมือนๆ กัน มิฉะนันจะมี
้
ผลทาให้ ตวั แปรตามเปลี่ยนไป
3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็ นการนาความรู้ที่มีอยูป่ ระดิษฐ์ หรื อสร้ าง
สิ่งใหม่ๆ ขึ ้นมาเป็ นประโยชน์อย่างมากมาย รวมทังการเขี
้
ยนหนังสือหรื อบทละครและอื่น ๆ ไว้ ใน
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้วย
4. โครงงานประเภททฤษฎี
โครงงานประเภททฤษฎี เป็ น การใช้ จิ น ตนาการของตนเองมาอธิ บ าย
หลักการหรื อแนวคิดใหม่ๆ ขึ ้นมา รวมทังการเขี
้
ยนหนังสือ หรื อบทละครและอื่น ๆ ไว้ ในโครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้วย
ลัด ดา ภู่ เกี ย รติ (2552, น. 25-28) ได้ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ประเภทของ
โครงงาน โดยจัดแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. โครงงานประเภทสารวจ
เป็ นโครงงานที่ ไม่ต้องมี การจัดหรื อกาหนดตัวแปร แต่เป็ นการ
รวบรวมข้ อมูลในสนามหรื อธรรมชาติได้ ทนั ทีหรื อทาการเก็บรวบรวมวัสดุตวั อย่างมาวิเคราะห์ใน
ห้ องปฏิ บตั ิการ หรื อจาลองธรรมชาติได้ ทันทีหรื อทาการเก็บรวมรวบข้ อมูลต่าง ๆ แล้ วนาข้ อมูล
เหล่านันมาจ
้ าแนกเป็ นหมวดหมูแ่ ละเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เห็นลักษณะหรื อสัมพันธ์ในเรื่ อง
ที่ต้องการศึกษาไว้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น เช่น
- การสารวจจานวนต้ นไม้ ในโรงเรี ยน ชุมชน ป่ าใกล้ บ้าน ฯลฯ
- การสารวจความต้ องการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเกี่ ยวกับ
การใช้ น ้า
- ก ารส ารวจค วาม คิ ด เห็ น ข องนั ก เรี ย น ใน ระดั บ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เกี่ยวกับการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด
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- การส ารวจคุณ ภาพของน า้ ในแม่นา้ เจ้ าพระยา/ล าคลอง/
หนอง/บึง ในชุมชน/ท้ องถิ่น
- การสารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับการตัดไม้
ทาลายป่ า
- การส ารวจความต้ องการของนั ก เรี ย นในการใช้ สนาม
เด็กเล่น
- การสารวจความชอบในการรับประทานอาหารของนักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
- การสารวจชนิดขนมไทยที่เด็ก ๆ ชอบรับประทาน
- การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะโลกร้ อนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาฯ
- การสารวจคาควบกล ้าที่เราใช้ ในชีวิตประจาวัน
- การสารวจคาไทยพื ้นบ้ านในบทเพลงท้ องถิ่น
ฯลฯ
2. โครงงานประเภทการทดลอง
เป็ นโครงงานที่ต้องทาการทดลองเพื่อต้ องการที่จะศึกษาผลของ
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง โดยที่ในทางทฤษฎีแล้ วอาจมีตวั แปรหลายๆ
ตัวแปรก็ได้ ที่มีผลต่อตัวแปรที่จะศึกษา แต่ในการทดลองดังกล่าวนันผู
้ ้ ที่ทาการศึกษาจะต้ องเลือก
ศึกษาเพียงตัวแปรเดียวเสี ยก่อนและจะต้ องกาหนดให้ ตวั แปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวการศึกษา
นัน้ ๆ เป็ นตัวแปรที่ต้องการทาการควบคุมให้ หมดทุกตัว เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดมีการแทรกซ้ อนของ
ตัวแปรแล้ วทาให้ ผลของการศึกษานันคลาดเคลื
้
่อนไป เช่นสถานการณ์ตอ่ ไปนี ้
“ต้ นไม้ เจริญเติบโตได้ ดีจะต้ องรดน ้า พรวนดิน ใส่ปยุ๋ และตังไว้
้ ในที่มีแสงแดด”
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วสิ่ ง ที่ เ ป็ นสาเหตุ ห รื อ มี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้ นไม้ ไม่ว่าจะเป็ นน ้า ดิน ปุ๋ ย หรื อแสงแดด ทังหมดที
้
่กล่าวข้ างต้ นต่างก็เป็ นสาเหตุ
(หรื อตัวแปรต้ น) ที่ทาให้ ต้นไม้ เจริ ญเติบโตทังสิ
้ ้น แต่ในการทดลองเราจะให้ ค วามสนใจหรื อเลือก
มาเพียงแค่สาเหตุเดียวก่อน เช่น อาจเลือกใส่ปยจะท
ุ๋
าให้ ต้นไม้ เจริ ญเติบโต (ผลที่เกิดขึ ้นหรื อตัว
แปรตาม) จริ งหรื อผู้ที่ทาการทดลองจาเป็ นจะต้ องควบคุมตัวแปรเหตุอื่น ๆ ให้ หมด โครงงานนีก้ ็
จะต้ องออกแบบการทดลองว่ า จะพิ สู จ น์ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อย่ า งไร ในทางป ฏิ บั ติ เ ราจะ
ทาการศึกษาทีละตัวแปร จนทราบแน่ชัดว่าเป็ นเพราะตัวแปรตัวใดแล้ ว เราอาจทาโครงงานนัน้
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ต่อไปอีกโดยการเลือกศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้ นไม้ จนครบ
ทุกตัวแปรก็ได้ โครงงานประเภทนี ้จะทาให้ ผลของการศึกษาชัดเจนและได้ รายละเอียดของตัว แปร
ตามหรื อตัวผลที่ครอบคลุมและลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ตอนในการท างานของโครงงานประเภทนี จ้ ะประกอบด้ วย
การกาหนดปั ญ หา การตังจุ
้ ดประสงค์ในการศึกษา การตังสมมติ
้
ฐาน การออกแบบการทดลอง
การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง
ตัวอย่างโครงงานประเภททดลองมีมากมาย เช่น
- กลิ่นใบตะไคร้ จะกาจัดแมลงสาบได้ ดีกว่ากลิ่นใบมะกรูด
- กระดองปูท ะเลตากแห้ งจะก าจัด มอดข้ า วสารได้ ดี ก ว่ า
กระดองปูทะเลสด
- ปุ๋ ยหมักจะทาให้ ต้นมะม่วงเจริญเติบโตกว่าปุ๋ ยวิทยาศาสตร์
- การปลูกมะม่วงด้ วยการเพาะเมล็ดจะทาให้ ได้ ผลมากกว่า
การปลูกด้ วยการทาบกิ่ง
- น า้ ตาลกรวดให้ พลั ง งานความร้ อนมากกว่ า น า้ ตาล
ทรายแดง
- มดแดง มดดา และมดคันร้ อน ชอบกินทอฟฟี่ หรื อไม่
- ขนมปั งที่ทอดด้ วยน ้ามันพืชจะหอมอร่อยกว่าการมอดด้ วย
น ้ามันสัตว์
- แป้งข้ าวโพดชนิด ก จะใช้ ขนม ได้ ดีกว่าแป้งข้ าวโพดชนิด ข
- เปลือกมะนาวสดจะกาจัดมดคันร้ อนได้ ดีกว่าเปลือกส้ มสด
ฯลฯ
3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรื อการประดิษฐ์
เป็ น โครงงานประเภทพัฒ นาหรื อประดิษ ฐ์ เครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้
หรื อ อุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในการท างานโดยน าหลัก การทางวิท ยาศาสตร์ ม าใช้
สิ่งประดิษฐ์ ดงั กล่าวอาจเป็ นสิ่งที่คดิ ขึ ้นมาใหม่ทงหมด
ั้
หรื อเป็ นการดัดแปลงมาจากของที่มีอยู่แล้ ว
ก็ได้ เพื่อปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรื อสร้ างแบบจาลองเพื่ออธิบายแนวคิดบางอย่างใน
การแก้ ปัญหาใดปัญหาหนึง่ ก็ได้ เช่น
- โครงงานการสร้ างแบบจาลองบ้ านที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
- โครงงานแบบจาลองรถยนต์ที่ใช้ พลังงานไอน ้า
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- โครงงานการออกแบบกล่องใส่ขนมให้ ได้ ปริมาณมากที่สดุ
- โครงงานสร้ างแบบจาลองเตาเผาขยะไร้ ควัน
- โครงงานออกแบบโต๊ ะทางานจากแผ่นซีดีที่หมดสภาพแล้ ว
- โครงงานสร้ างที่ปิง้ ไก่ยา่ งสลายควัน
- โครงงานสร้ างเครื่ องมือในการดูดควันจากห้ องครัว
ฯลฯ
4. โครงงานประเภทการสร้ างทฤษฎีหรื อการอธิบาย
เป็ นโครงงานที่นาเสนอแนวคิดหรื อทฤษฎีใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ใน
รู ปของสมการ สูตร หรื อคาอธิ บาย โดยตัง้ ข้ อตกลงหรื อกติกาขึน้ มาเองแล้ วเสนอหลักการหรื อ
แนวคิด หรื อทฤษฎีตามกติกาหรื อข้ อตกลงนัน้ ๆ หรื อเป็ นการขยายทฤษฎีในรูปแบบใหม่ที่ยั งไม่มี
ผู้ใดคิดมาก่อน การทาโครงงานประเภทนีผ้ ้ ูทาจะต้ องเป็ นผู้ที่มีพืน้ ฐานความรู้ ในเรื่ องนัน้ ๆ เป็ น
อย่างดี ต้ องศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องอย่างมากมายจึงจะสามารถสร้ างคาอธิบายหรื อทฤษฎีนนได้
ั้
เป็ นอย่างดี ต้ องศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องอย่างมากมายจึงจะสามารถสร้ างคาอธิบายหรื อทฤษฎี
นัน้ ได้ เป็ น อย่ า งดี แ ละมัก จะเป็ น โครงงานทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ วิ ท ยาสาสตร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ม ากกว่ า
ตัวอย่างโครงงานประเภทนี ้ ได้ แก่
- การอธิบายเรื่ องราวการดารงชีวิตอยูใ่ นอวกาศของมนุษย์
- การกาเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย
- ทฤษฎีของจานวนและตัวเลข
ฯลฯ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2551, น. 55) แบ่งประเภทโครงงานตาม
ผลที่ได้ รับเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. โครงงานสารวจ
2. โครงงานทดลอง
3. โครงงานประดิษฐ์
โครงงานสารวจ คือ สารวจสิ่งที่มีอยู่แล้ วในธรรมชาติ หรื อสภาพ
ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจและรวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจมาจาแนกเป็ นหมวดหมู่ และนาเสนอ
แบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้ เห็นถึงลักษณะหรื อความสัมพันธ์ของเรื่ องดังกล่าวได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น การปฏิบตั ิตามโครงงานนี ้ นักเรี ยนจะต้ องไปศึกษา รวบรวมข้ อมูล ด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
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สอบถาม สัมภาษณ์ สารวจ โดยใช้ เครื่ องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้ อมูลที่ต้องการศึกษา
โครงงานทดลอง คือ โครงงานที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่ องใด
เรื่ อ งหนึ่งว่าจะเกิ ด อะไรขึน้ จะมี อ ะไรเกิ ดขึน้ หรื อ เพื่ อศึก ษาว่าตัวแปรต้ น จะมี ผ ลต่อ ตัวแปรที่
ต้ องการศึกษาไว้ การทาโครงงานประเภทนี จ้ ะมี ขัน้ ตอนการดาเนินงานประกอบด้ วย การระบุ
ปั ญ หา การตัง้ สมมติฐ าน การออกแบบการทดลอง การดาเนิน การทดลอง การวิเคราะห์ และ
นาเสนอข้ อมูลการแปลผลการศึกษาไว้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ คือ โครงงานที่มีวตั ถุประสงค์ เป็ นการนาความรู้
ทฤษฎี หลัก การ หรื อ แนวคิ ด มาประยุก ต์ ใช้ โดยการประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่า ง ๆ เพื่ อ
ประโยชน์ ในการเรี ย น การท างาน หรื อ การใช้ ส อยอื่ น ๆ การประดิ ษ ฐ์ คิด ค้ น ตามโครงงานนี ้
อาจเป็ นการประดิษฐ์ ขึ ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่มีใครทาหรื ออาจเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อ
ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น รวมทังการสร้
้
างแบบจาลองเพื่อประกอบการ
อธิบายแนวคิดในเรื่ องต่าง ๆ
2.4 ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 30) ได้ กล่าวว่า ขันตอนการท
้
าโครงงาน มีดงั นี ้
1. คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา ผู้เรี ยนจะต้ องเป็ นผู้กาหนดปั ญหา แนวคิดและ
วิธีการที่จะใช้ แก้ ปัญ หาตามความสนใจ อยากรู้ ของตนเอง ทัง้ นีต้ ้ องคานึงถึงความเหมาะสมใน
เรื่ อง เวลา ความรู้ ความสามารถ และแหล่งข้ อมูลที่มี
2. วางแผนในการทาโครงงาน ผู้เรี ยนจะต้ องวางแผนการทางานในทุกขัน้ ตอน
อย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสับสน ขันตอนดั
้
งกล่าว ประกอบด้ วย
2.1 การกาหนดปัญหาและขอบเขตของการศึกษา
2.2 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แนวคิ ด วิ ธี ก ารที่ จ ะน ามาใช้ แก้ ปั ญหา
สมมติฐานและนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
2.3 การวางแผนรวบรวมข้ อมูล และการค้ นคว้ าเพิ่มเติม
2.4 กาหนดวิธีการดาเนินงาน ได้ แก่ แนวทางการศึกษา ค้ นคว้ า วัสดุอปุ กรณ์
ที่ต้องการใช้ การออกแบบทดลอง การควบคุมตัวแปร การสารวจและรวบรวมข้ อมูล การประดิ ษฐ์
คิดค้ น การวิเคราะห์ข้อมูล การกาหนดระยะเวลาในการทางานแต่ละขันตอน
้
3. ลงมือทาโครงงาน ผู้เรี ยนจะต้ องปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 และถ้ ามี
ปัญหาให้ ขอคาแนะนา ปรึกษาครูหรื ออาจารย์ที่ปรึกษา
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4. การเขียนรายงาน ผู้เรี ยนจะต้ องเสนอผลงานการศึกษา ค้ นคว้ า เป็ นเอกสาร
อธิบายให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ และทราบถึงปั ญหา วิธีการและผลสรุปที่ได้ จากการศึกษา พร้ อมอภิปรายผล
และให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นแนวทางในการที่จะศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษา (2550) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้
นาเสนอขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขั น้ น าเสนอ หมายถึ ง ขั น้ ที่ ผ้ ู สอนให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ ก าหนด
สถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดู รูปภาพ หรื อผู้สอนใช้ เทคนิคการตังค
้ าถามเกี่ ยวกับ
สาระการเรี ยนรู้ที่กาหนดในแผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรและ
สาระการเรี ยนรู้ที่เป็ นขันตอนของโครงงานเพื
้
่อใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนรู้
2. ขัน้ วางแผน หมายถึ ง ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นร่ วมกัน วางแผน โดยการระดมความคิด
อภิปรายหารื อข้ อสรุปของกลุม่ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
3. ขันปฏิ
้ บตั ิ หมายถึง ขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ ้น
จากการวางแผนร่วมกัน
4. ขันประเมิ
้
นผล หมายถึง ขันการวั
้
ดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้ บรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีผ้ ูสอน ผู้เรี ยนและเพื่อนร่ วมกัน
ประเมิน
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552, น. 53) กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน แบ่งเป็ นขันตอนต่
้
าง ๆ รวม 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันตอนการเสนอแนะปั
้
ญหา/การเลือกหัวเรื่ องในการทาโครงงาน
เป็ นขันตอนที
้
่นกั เรี ยนเกิดปั ญหา หรื อพบเห็นปั ญหาจากชีวิตประจาวัน ซึ่งถือ
ว่าเป็ นขันตอนที
้
่คอ่ นข้ างยากสาหรับผู้เรี ยนที่จะเลือกหาหัวข้ อในการทาโครงงาน เพราะจะต้ องเป็ น
ปัญหาที่เป็ นเรื่ องที่เหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของผู้เรี ยนและมีแนวทางในการหา
คาตอบได้ ด้วย โดยทัว่ ไปแล้ วหัวข้ อโครงงานมักได้ มาจากปั ญหา คาถาม หรื อความอยากรู้อยาก
เห็นรอบ ๆ ตัวผู้เรี ยน จึงควรให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้คิดและเลือกหัวข้ อที่จะศึกษาด้ วยตนเอง การฝึ กให้
ผู้เรี ยนหาหัวข้ อโครงงาน มีหลายวิธีด้วยกันอาจจะเริ่มจาก
การฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนนักถาม โดยตังค
้ าถามที่เกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัวของ
ผู้เรี ยน เหตุการณ์ ในชี วิต ประจ าวัน หรื อเป็ น คาถามที่ เกี่ ยวกับ บุคคลรอบข้ าง เช่น “ท าไมวัน นี ้
นักเรี ยนตื่นสาย? (เพราะเมื ่อคื นดูโทรทัศน์ จนดึ กจึ งทาให้ตื่นสาย ถ้าไม่ต้องการนอนตื ่นสายก็ไม่
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ควรนอนดึกเกิ นไป)” “ทาไมนกบินได้ คนบินไม่ได้ ? (เด็ก ๆ ก็ตอ้ งหาข้อมูลว่านกบิ นได้เพราะเหตุใด
เป็ นเพราะโครงกระดูกของนกเป็ นโพรงและมี ปีก ส่วนคนบิ นไม่ได้เพราะไม่มีปีกเหมื อนนก)”
การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนนักคิด เด็ก ๆ จะคิดเป็ นคิดได้ และคิดอย่างคล่องแคล่ว
เมื่อถูกกระตุ้นด้ วยคาถามในสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนสนใจเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ วโดยใช้ ทักษะการสังเกตร่ วมกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยนเองแล้ วจึงนาไปสู่การคิดหาหัวข้ อโครงงาน เช่น ผู้สอนอาจถามผู้เรี ยน
ว่า “เมื่อพูดถึงช้ าง นักเรี ยนคิดถึงอะไรบ้ าง ช่วยบอกมาคนละ 1 ประโยค” จากคาถามที่ครูถามจะ
นาไปสู่การคิดเกี่ยวกับช้ างได้ มากมาย เช่น ทาไมช้ างตัวใหญ่, งวงของช้ างใช้ ทาอะไรได้ บ้าง, ช้ าง
ไทยกับช้ างเทศต่างกันอย่างไร ฯลฯ
เมื่ อ คิ ด ได้ ห ลากหลายแล้ วลองให้ ผู้ เรี ย นจัด กลุ่ ม ค าถาม และจัด ระบบ
ความคิดให้ ไปในแนวทางที่ชดั เจน นาไปสู่การขยายผลถึงหัว ข้ อที่จะพัฒนาเป็ นโครงงานที่ผ้ เู รี ยน
สนใจต่อไป
หลัง จากที่ ผ้ ูส อนฝึ ก ให้ ผ้ ูเรี ย นรู้ จัก คิ ด หาหัว ข้ อ ด้ ว ยวิธี ก ารต่า ง ๆ ที่ ก ล่ า ว
มาแล้ ว การดาเนินการต่อไปคือการเลือกหัวเรื่ องจะทาโครงงาน ควรเริ่ มต้ นจากความสนใจจริ ง ๆ
เสียก่อน ซึ่งยังไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็ นเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ใด เพราะการเริ่มต้ นจากสิ่ง
ที่เขาสนใจจะมีแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคาตอบ บางครัง้ หัวข้ อที่น่าสนใจ เป็ นเรื่ องที่
ผู้ใหญ่ เห็นว่าเป็ นเรื่ องไร้ ส าระ แต่การศึกษาอย่างมีขนั ้ ตอนที่ชัดเจนในการแสวงหาคาตอบของ
ผู้เรี ยน ได้ ใช้ ทักษะกระบวนการทางานกลุ่ ม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่งที่
ผู้สอนควรคานึงถึงมากกว่า
2. ขันวางแผน
้
เป็ นขันการวางแผนและจั
้
ดเตรี ยมทังในด้
้ านวัสดุอปุ กรณ์ที่จะนามาใช้ ในการ
ทาโครงงาน วิธีการในการทางาน และระยะเวลาของการทางาน การวางแผนในการทาโครงงาน
เป็ นขันตอนในการเขี
้
ยนแผนงานที่ ต้องคิดไว้ ลว่ งหน้ าว่าจะทาอย่างไร ในช่วงเวลาใด โดยเขียนเป็ น
เค้ าโครงหรื อโครงร่างเพื่อปรึกษาครูพี่เลี ้ยงในการดาเนินงานต่อไป
3. ขันปฏิ
้ บตั ติ ามแผน
เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นต้ อ งลงมื อ ท าตามแผนที่ ก าหนดไว้ ในขัน้ ที่ 2 ถ้ ามี ปั ญ หา
จะต้ องรี บปรึกษาผู้สอน เพื่อหาทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที
การลงมือทาโครงงานเป็ นการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยการปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอนที่ เขี ย นไว้ ในโครงร่ า งหรื อ เค้ า โครงที่ ผ่า นการเห็ น ชอบของครู ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว ซึ่ง การท า
โครงงานนีข้ ึน้ อยู่กับประเภทของโครงงานด้ วย โครงงานสารวจอาจใช้ เวลาและขันตอนง่
้
ายกว่า
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โครงงานทดลองซึ่งต้ องลงมือปฏิบตั ิย่างระมัดระวัง และต้ องตรวจสอบผลของการทดลองด้ วยการ
ทดลองซา้ เพื่ อให้ ได้ ผลที่แน่นอนและถูกต้ อง ผู้ทาโครงงานจะต้ องกาหนดขัน้ ตอนในการทาให้
ละเอียดชัดเจนเป็ นขันเป็
้ นตอน รวมทัง้ ต้ องระบุระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานให้ ชัดเจนในแต่ละ
ขันตอนและด
้
าเนินการไปตามแผนที่ วางไว้ หากเกิดปั ญหาหรื อมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิต้อง
หารื อ และปรึกษาครูพี่เลี ้ยงเพื่อแก้ ปัญหา
4. ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
ในขันสรุ
้ ปและประเมินผลเป็ นขันตอนที
้
่นาข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ จากการบันทึก
ผลการปฏิบตั งิ านมาเขียนสรุปเป็ นรายงานเพื่อนาเสนอให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ว่ าประสบผลสาเร็ จมากน้ อย
เพียงใดและทาประเมินผลตามแผนที่ได้ กาหนดไว้
5. การนาเสนอโครงงาน
เป็ นการนาสิ่งที่ได้ จากการศึกษาทดลองเล่าสู่ให้ ผ้ อู ื่นในรูปแบบของรายงาน
เอกสาร หรื อรายงานปากเปล่า หรื อจัดนิทรรศการ แสดงบทบาทสมมติ เล่านิทาน หรื อนาเสนอ
ด้ วยโปรแกรม PowerPoint หรื อรูปแบบของแผงโครงงาน เป็ นต้ น
วิจารณ์ พานิช (2555, น. 71-75) กล่าวว่า เรื่ องการเรี ยนรู้ อย่างมีพลังเป็ นบทเรี ยน
จากวิธีการที่พิสจู น์แล้ วว่าได้ ผล หรื อมีที่มาจากการวิจยั ไม่ใช่คากล่าวเลื่อนลอย เครื่ องมือของการ
เรี ยนรู้ อย่างมี พ ลัง คือ จักรยานแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย Define, Plan, Do, Review และ
Presentation หากต้ องการให้ การเรี ยนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรี ยนได้ ต้ องเป็ นการเรี ยนรู้ที่เรี ยนโดย
การลงมือทาเป็ นโครงการ (Project) ร่วมมือกันทาเป็ นทีม และทากับปัญหาที่มีอยูใ่ นชีวิตจริง
1. Define คือ ขันตอนการท
้
าให้ สมาชิกของทีมงาน ร่วมทังครู
้ ด้วยมีความชัดเจน
ร่วมกันว่า คาถาม ปั ญหา ประเด็น ความท้ าทายของโครงการคืออะไร และเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
อะไร
2. Plan คือ การวางแผนการทางานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน กาหนดทางหนี
ทีไล่ในการทาหน้ าที่โค้ ช รวมทังเตรี
้ ยมเครื่ องอานวยความสะดวกในการทาโครงการของนักเรี ยน
และที่ ส าคัญ เตรี ย มค าถามไว้ ถ ามที ม งานเพื่ อ กระตุ้น ให้ คิด ถึ ง ประเด็น ส าคัญ บางประเด็น ที่
นักเรี ยนมองข้ าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้ าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ ปัญหา
เอง นักเรี ยนที่เป็ นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้ าที่กั นรับผิดชอบ การประชุมพบปะ
ระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้ อค้ นพบแลกเปลี่ยนคาถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทาความเข้ าใจ
ร่วมกันไว้ ชดั เจนเพียงใด งานในขัน้ Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนัน้
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3. Do คือ การลงมือทา มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรี ยนจึงจะได้ เรี ยนรู้
ทักษะในการแก้ ปัญหา การประสานงาน การทางานร่วมกันเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้ ง ทักษะ
ในการทางานภายใต้ ทรัพยากรจากัด ทักษะในการค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมทักษะในการทางานใน
สภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทางานในสภาพกดดัน ทักษะในการบัน ทึก
ผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้ อวิเคราะห์กบั เพื่อนร่วมทีม เป็ นต้ น
ในขัน้ ตอน Do นี ้ ครู เพื่อศิษย์จะได้ มีโอกาสสังเกตทาความรู้ จกั และเข้ าใจศิษย์
เป็ นรายคน และเรี ยนรู้หรื อฝึ กทาหน้ าที่เป็ น “วาทยากร” และโค้ ชด้ วย
4. Review คื อ การที่ ที ม นัก เรี ย นจะทบทวนการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ใช่ แ ค่ท บทวนว่ า
โครงการได้ ผลตามความมุ่งหมายหรื อไม่ แต่จะต้ องเน้ นทบทวนว่างานหรื อกิจกรรม หรื อพฤติกรรม
แต่ละขัน้ ตอนได้ ให้ บทเรี ยนอะไรบ้ าง เอาทัง้ ขัน้ ตอนที่เป็ นความสาเร็ จและความล้ มเหลวมาทา
ความเข้ าใจ และกาหนดวิธี ทางานใหม่ที่ ถูกต้ องเหมาะสมรวมทัง้ เอาเหตุการณ์ ระทึกใจ หรื อ
เหตุการณ์ ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน ขัน้ ตอนนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ แบบทบทวน
ไตร่ตรอง (reflection) หรื อในภาษา KM เรี ยกว่า AAR (After Action Review)
5. Presentation คือ การนาเสนอโครงการต่อชันเรี
้ ยน เป็ นขันตอนที
้
่ให้ การเรี ยนรู้
ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขันตอน
้
Review เป็ นขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดการทบทวนขันตอนของงาน
้
และการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นอย่างเข้ มข้ น แล้ วเอามานาเสนอในรูปแบบที่เร้ าใจ ให้ อารมณ์และให้ ความรู้
(ปั ญ ญา) ทีมงานของนักเรี ยนอาจสร้ างนวัตกรรมในการนาเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็ นรายงาน
และนาเสนอเป็ นการรายงานหน้ าชัน้ มี PowerPoint ประกอบ หรื อจัดทาวีดี ทัศน์ นาเสนอ หรื อ
นาเสนอเป็ นละคร เป็ นต้ น
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557, น. 20-23) การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้แบบ PBL ที่ได้ จากโครงการสร้ างชุดความรู้เพื่อสร้ าง
เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสาเร็จของโรงเรี ยนไทย
มีทงหมด
ั้
6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ ให้ ความรู้ พืน้ ฐาน ครู ให้ ความรู้ พืน้ ฐานเกี่ ยวกับการทาโครงงานก่อนการ
เรี ยนรู้ เนื่องจากการทาโครงงานมีรูปแบบและขันตอนที
้
่ชดั เจนและรัดกุม ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้ เป็ นพื ้นฐาน เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิขณะทางาน
โครงงานจริง ในขันแสวงหาความรู
้
้
2. ขันกระตุ
้
้ นความสนใจ ครูเตรี ยมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน
โดยต้ อ งคิด หรื อ เตรี ย มกิ จ กรรมที่ ดึง ดูด ให้ นัก เรี ย นสนใจ ใคร่ ร้ ู ถึ ง ความสนุก สนานในการท า
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โครงงานหรื อ กิ จ กรรมร่ วมกัน โดยกิ จ กรรมนัน้ อาจเป็ น กิ จ กรรมที่ ค รู ก าหนดขึน้ หรื อ อาจเป็ น
กิจกรรมที่นกั เรี ยนมีความสนใจต้ องการจะทาอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ในการกระตุ้นของครูจะต้ องเปิ ดโอกาส
ให้ นกั เรี ยนเสนอจากกิจกรรมที่ได้ เรี ยนรู้ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ของครูที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนที่นกั เรี ยน
อาศัยอยูห่ รื อเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
3. ขันจั
้ ดกลุ่มร่วมมือ ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้ กระบวนการ
กลุ่มในการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง
โดยระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้ าที่เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน หลังจากที่ได้ ทราบหัวข้ อสิ่ง
ที่ตนเองต้ องเรี ยนรู้ในภาคเรี ยนนัน้ ๆเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. ขันแสวงหาความรู
้
้ ในขันแสวงหาความรู
้
้ มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนใน
การทากิจกรรม ดังนี ้
- นักเรี ยนลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้ อที่กลุม่ สนใจ
- นักเรี ยนปฏิ บัติห น้ าที่ ของตนตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทัง้ ร่ วมมื อกัน
ปฏิบตั กิ ิจกรรม โดยขอคาปรึกษาจากครูเป็ นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรื อปัญหาเกิดขึ ้น
- นักเรี ยนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบตั ิ
5. ขันสรุ
้ ปสิ่งที่เรี ยนรู้ ครูให้ นกั เรี ยนสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้จากการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถาม ถามนักเรี ยนนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
6. ขัน้ น าเสนอผลงาน ครู ให้ นัก เรี ย นน าเสนอผลการเรี ย นรู้ โดยครู อ อกแบบ
กิจกรรมหรื อจัดเวลาให้ นกั เรี ยนได้ เสนอสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ เพื่อให้ เพื่อนร่วมชัน้ และนักเรี ยนอื่น ๆ
ในโรงเรี ยนได้ ชมผลงานและเรี ยนรู้กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ใิ นการทาโครงงาน
สรุปความได้ ว่า ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบโครงงานนันเป็
้ นกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องและมีการ
ด าเนิ น งานหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริ่ ม ต้ น จนถึ ง ขัน้ สุด ท้ ายคื อ การคิด หัวเรื่ อ ง การวางแผน การ
ดาเนินงาน การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธีการใช้ โครงงานเป็ นฐาน
จุฑารัตน์ ทาทิพย์, วัชรี สุนทรธรรมกุล, และ อนงค์นาถ สถิตย์น้อย (2551) ได้ พฒ
ั นา
สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่ อง การผลิตนา้ ส้ มควันไม้ โรงเรี ยนเครื อข่ายระบบ
นิเวศ จัง หวัดนครสวรรค์ โดยมี จุด มุ่งหมาย ดังนี ้ 1) สร้ างและหาประสิท ธิ ภ าพของสื่ อวี ดีทัศ น์
ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่ อง การผลิตน ้าส้ มควันไม้ 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้ วยสื่อวีดีทศั น์ ประกอบการสอนเรื่ อง การผลิตน ้าส้ มควันไม้ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนทีมีต่อสื่อวีดีทศั น์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่ อง การผลิตน ้าส้ มควันไม้
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเขาสระนางสรง
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 20 คน จากการศึกษาปรากฏ
ว่า ประสิ ท ธิ ภ าพ 88.40/87.16 ซึ่ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80 ส่ ว นผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยสื่ อวีดีทัศน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่ อง การผลิตนา้ ส้ ม ควันไม้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่สถิติ .05 และความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อสื่อวีดีทศั น์ ประกอบการสอนแบบโครงงานเรื่ อง การผลิตน ้าส้ มควันไม้ อยู่ใน
ระดับมาก
นั ก รบ บุ ญ ถาวร (2554) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษาและ
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานกับการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนคริ สตร์ ธรรมศึกษา เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2554 จานวน 3 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนทังหมด
้
90 คน ได้ มาจากวิธีส่มุ ตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random sampling) จานวน 2 ห้ องเรี ยน แต่ละห้ องเรี ยนมีการจัดนักเรี ยนแบบคละกัน
แล้ วสุ่ม อย่างง่ายอี กครัง้ หนึ่งโดยวิธีจับสลากเป็ นกลุ่ม ทดลองที่ 1 ที่ เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน จานวน 30 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลองกลุ่ม ละ 16 ชั่ว โมง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการทดลอง คื อ
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสัง คมศึ ก ษา 4) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรี ยนที่ เรี ยนสัง คมศึกษาโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานกับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิต 2) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสังคมศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนที่
เรี ยนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 4) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการ
จัด การเรี ย นรู้ แบบโครงงานกับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบบูร ณาการ มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ ปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 5) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบโครงงาน มี ค วามสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาหลัง เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 6) นักเรี ยนที่เรี ยนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
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มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ
.01
กรวรรณ จุ้ยต่าย (2557) ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนแบบผสมผสาน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
เรื่ องการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนแบบผสมผสาน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น 2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนแบบผสมผสาน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน
แบบผสมผสาน โดยใช้ โ ครงงานเป็ นฐาน เรื่ อ งการสร้ างสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ นัก เรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น กลุ่ม ตัว อย่า งได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นท่ า สองยาง
วิทยาคม จานวน 30 คน ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาค้ นคว้ า ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น 2) บทเรี ยนออนไลน์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (e-Learning) เรื่ องการสร้ างสื่อ
มัลติมีเดีย สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น 3) แบบทดสอบผลการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยน
เรื่ อง การสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น 4) แบบทดสอบความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนแบบผสมผสานโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง การสร้ างสื่อมัลติมีเดีย
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒ นาบทเรี ยนแบบผสมผสาน
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องการสร้ างสื่ อมัลติมี เดี ย ส าหรับ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าบทเรี ยนมี ความเหมาะสม ในระดับเหมาะสมมาก ประสิทธิ ภาพของ
บทเรี ยนแบบผสมผสาน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น คื อ 81.80/80.67 เป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น
พบว่าผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ .05 3) นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรี ยนแบบผสมผสาน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น อยูใ่ นระดับมาก
Isikoglu (2002 อ้ างถึงใน ทิพย์รวี ยอดเดชา, 2557, น. 25) เป้าหมายของการศึกษา
ครัง้ นี ้ เพื่ อสารวจการใช้ คอมพิวเตอร์ ในห้ องเรี ยนที่ ต่างกัน 2 ห้ องของผู้เรี ยนระดับปฐมวัย โดย
ห้ องแรกจะมีการสอนแบบทัว่ ๆ ไปและห้ องที่สองจะใช้ การสอนแบบโครงงาน จุดสนใจจุดแรกของ
การศึกษาครัง้ นีค้ ือ การทดสอบและบันทึกว่าผู้สอนจะใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสอนผู้เรี ยนที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้ อมของห้ องเรี ยนที่มีคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาครัง้ นี ้จะดูที่ความแตกต่างของหลักสูตรที่
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นาคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเข้ ากับการสอนในห้ องเรี ยน รู ปแบบการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิง
คุณ ภาพและการวิ จัย ด้ า นกรณี ศึก ษาการค้ น คว้ านี ส้ าเร็ จ โดยใช้ ก ารสัง เกตและมี ส่วนร่ ว มใน
ห้ องเรี ยนการสัมภาษณ์ผ้ สู อนและผู้เรี ยนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ ทราบว่าการใช้ คอมพิวเตอร์
สอนในห้ องเรี ยนนัน้ ช่วยส่งเสริ ม กิ จกรรมในเวลาพักของผู้เรี ยนมากกว่าที่ จะบูรณาการเข้ ากับ
หลัก สูต รในห้ องเรี ย นไม่ว่า ผู้ส อนทัง้ หมดพยายามที่ จ ะบูรณาการคอมพิ วเตอร์ เข้ า ไปสอนใน
ห้ องเรี ยนก็ตามสไตล์การสอนของผู้สอนที่แตกต่างกัน งานวิจยั นี ้ทาให้ ทราบหลักสูตรหนึ่งที่ ควร
นามาใช้ คือการมีคอมพิวเตอร์ ในห้ องเรี ยนที่มีการสอนแบบโครงงาน ผู้เรี ยนจะกระตือรื อร้ นในการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ และผู้เรี ยนจะเบื่อในการสอนแบบทัว่ ไป การค้ นพบนี ้ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าการวางแผนของ
ผู้เรี ยนและการสอนแบบโครงงานมุ่งที่การให้ คาชี ้แจงในการจัดกิจกรรมและลดการรวบรวมข้ อมูล
ทางเทคโนโลยีถึงแม้ ว่าพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีที่สร้ างไว้ เป็ นพืน้ ฐานมีเพียงพอแต่ก็ยงั ถูกใช้ อย่าง
จากัด
Barak and Dori (2005 อ้ างถึงใน ณัฐริ กา ก้ อนเงิน และ เนาวนิตย์ สงคราม, 2559,
น. 73) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสิทธิภาพความเข้ าใจในวิชาเคมีของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี โดยกระบวนการเรี ยนรู้ แบบโครงงานผสมผสานกับ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศสนับ สนุน
กิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็ นสองกลุ่ม คือ นักศึกษากลุ่ม ทดลองที่ ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก โดยในโครงงานมีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการศึกษา
โมเลกุลเคมีและใช้ เว็บค้ นหาข้ อมูล ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมใช้ การแก้ ปัญหาและการเรี ยนรู้แบบ
การเรี ยนการสอนปกติผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่ว มประสิทธิภาพหลังเรี ยนของนักศึกษาที่ใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบโครงงานโดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐานมีคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนสูงขึน้
และการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในวิชาเคมีช่วยให้ นักศึกษาเพิ่ม ความเข้ าใจในเรื่ อง
ทฤษฎีเคมีแนวคิดเกี่ยวกับเคมีโครงสร้ างโมเลกุลสูงขึ ้น
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ บูรณาการตามแนวสะตีมศึกษา
(STEAM Education)
3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) แต่เดิมนันเป็
้ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอน
แบบบูรณาการข้ ามรายวิช าที่ ได้ รับ ความนิ ยมในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า แต่เนื่ อ งจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาพบปั ญหาขาดกาลังคนด้ านสะเต็มและบัณฑิตใหม่ยงั ขาดการคิดสร้ างสรรค์และการ
สร้ างนวัตกรรมส่งผลให้ มีโอกาสไม่ประสบผลสาเร็ จในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลก การ
พัฒ นานวัตกรรมให้ มีความก้ าวหน้ านัน้ ไม่ได้ มาจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จาเป็ นต้ องมี
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ความคิดสร้ างสรรค์ที่ใช้ ศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) ร่ วมด้ วย จึงทาให้ การพัฒนา
นวัต กรรมดัง กล่ า วช่ ว ยให้ เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตได้ (Land, 2013, p. 547) ในปี ค.ศ. 2006
Georgette Yakmen Man ซึ่งในขณะนัน้ เป็ นนิสิตปริ ญญาโทสาขาบูรณาการสะเต็มศึกษา หรื อ
Integrated Science – Technology – Engineering - Mathemtics Education program
(ISTEMed) ของมหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนียพอลีนเทคนิคแอนสเตจ ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ พฒ
ั นา
รูปแบบการศึกษาหรื อแนวคิดที่เรี ยกว่า สะตีมศึกษา (STEAM Education) ขึ ้นมา โดยมีรากฐานที่
พัฒนามาจากสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยชื่อ “สะตีมศึกษา” (STEAM Education) มา
จากองค์ประกอบของอักษรภาษาอังกฤษทัง้ หมด 5 ตัวอักษร ซึ่งในแต่ละตัวอักษรแสดงถึงได้ หา
รายวิช าที่จ ะนามาบูรณาการการสอนเข้ าด้ วยกัน 5 เนือ้ หาสาระได้ แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรม ศิ ล ปะ และคณิ ตศาสตร์ โดยรายวิ ช าต่ า ง ๆ สามารถเชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น
ซึ่งกันและกันได้ ผ่านการประยุกต์กับบริ บทหรื อสถานการณ์จริ ง สาเหตุที่ผ้ คู ิดคนได้ เพิ่มศิลปะเข้ า
ไปในสะเต็ม ศึกษา (STEM Education) เนื่ องจากต้ องการสร้ างกรอบความคิดทางการศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงการศึกษาวิทยาศาสตร์ บริ สทุ ธิ์กบั สาขาต่าง ๆ ของศิลปะได้ นอกจากการศึกษา
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกันแล้ ว การเรี ยนรู้ศิลปะ
ทางสังคม ความเกี่ยวข้ องระหว่างวิทยาศาสตร์ กั บสังคม หรื อกิจกรรมของมนุษย์ก็เป็ นสิ่งจาเป็ น
ที่ ควรศึกษาและท าความเข้ าใจเพราะล้ วนเกี่ ยวข้ องกับ วิทยาศาสตร์ เช่นกัน (Yakman, 2008(
เอกสารจากเว็บไซต์)) นอกจากนี ้ศิลปะที่เป็ นองค์ประกอบของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
ในที่ นี ห้ มายความรวมถึ ง วิ จิ ต รศิล ป์ ศิล ปะกายภาพ ศิล ปะอุต สาหกรรม ศิล ปะศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ สามารถประกอบเข้ ากับทุกทุกรายวิชาทาให้ เกิดเป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ต่อ ไป การเพิ่ ม รายวิ ช าศิ ล ปะเข้ า ไปในสะเต็ ม ศึก ษา (STEM Education) จะสนับ สนุน ให้ เกิ ด
บรรยากาศในการเรี ยนที่ดีขึ ้น อีกทังสามารถพั
้
ฒนาภาษาและสังคมศึกษาให้ นกั เรี ยนไปพร้ อม ๆ
กันด้ วย (Yakman, 2010(เอกสารจากเว็บไซต์)) นอกจากศิลปะทาให้ แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีชีวิตชีวาขึ ้นแล้ วยังเพิ่มโอกาสการทางานของบุคลากรด้ านสะเต็มอีกด้ วย เปิ ดโอกาส
ให้ ได้ ใช้ ความคิ ด มากขึ น้ ศิ ล ปะจะช่ ว ยพั ฒ นาสะเต็ ม ศึ ก ษาเพราะมี แ นวคิ ด แบบเอนกนั ย
(Divergent Thinking) มากกว่าและสังเกตได้ จากนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลจะไม่ได้ ชานาญ
ด้ านวิทยาศาสตร์ เพียงอย่างเดียวแต่ยงั ชานาญด้ านศิลปะอีกด้ วย (สมรัก อินทวิมลศรี , 2560, น.
11)
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3.2 ความหมายของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
สะตี ม หรื อ สะตี ม ศึ ก ษา (STEAM Education) ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง หลายลัก ษณะ
ด้ วยกันกล่าวคือ เป็ นรู ปแบบการศึกษา แนวคิด และกรอบความคิดจากการศึกษาเอกสารและ
บทความต่ า ง ๆ จะน าไปสู่ ก ารให้ ความหมายของสะตี ม ศึ ก ษา (STEAM Education) ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี ้
Yakman (2008(เอกสารจากเว็ บ ไซต์ )) ซึ่ ง เป็ นผู้ พั ฒ นาสะตี ม ศึ ก ษา (STEAM
Education) กล่าวว่า สะตี ม ศึกษา คือรู ปแบบการศึกษาแบบบูรณาการที่ พัฒ นามาจากสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) โดยมีรายวิชาดังเดิ
้ ม ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม ศิลปะ
และคณิตศาสตร์ มาประกอบกันเป็ นกรอบความคิด เพื่อวางแผนหลักสูตรบูรณาการ นอกจากนี ้ยัง
ระบุลกั ษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ แนวคิดสะตีมศึกษาว่าจะต้ องประกอบไปด้ วย
1) สถานการณ์ 2) มีการออกแบบเชิงสร้ างสรรค์เพื่อค้ นหาแนวทางแก้ ปัญหาและ 3) มีความดึงดูด
เพื่อให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา
องค์กร STEAM Education (2015) กล่าวว่า สะตีมศึกษา (STEAM Education) คือ
กรอบความคิ ดของการสอนและเป็ นหลักสูตรเน้ นบริ บทที่รายวิชาต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและ
สนับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกัน ในสภาพจริ ง ภายใต้ ก ารศึก ษาในระบบโรงเรี ย น
ประกอบไปด้ วยวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ และประเภทที่หลากหลาย
ของศิลปะ
Ge (2015) กล่ า วว่ า สะตี ม ศึ ก ษา (STEAM Education) เป็ นการขยายแนวคิ ด
บูรณาการข้ ามรายวิชาของแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการผนวกศิลปะศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เพิ่มเข้ าไปนัน่ เอง
จากการศึกษาความหมายของสะตีมศึกษา (STEAM Education) สรุ ปได้ ว่า สะตีม
ศึกษาหมายถึง แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ถูกพัฒ นามาจากแนวคิดสะเต็ม
ศึ ก ษา (STEM Education) โดยมี ก รอบความคิ ด ที่ เพิ่ ม เนื อ้ หาวิ ช าศิ ล ปะเข้ าไปประกอบกั บ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุน
ซึง่ กันและกันผ่านบริบทหรื อสถานการณ์ซงึ่ นามาสูก่ ารออกแบบหรื อสร้ างผลงาน
3.3 องค์ ประกอบของสะตีมศึกษา (STEAM Education)
เนื่ อ งจากสะตี ม ศึก ษาถูก พัฒ นาและมี รากฐานจากแนวคิ ด สะเต็ ม ศึก ษา ดัง นัน้
การศึกษาความหมายขององค์ประกอบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิ ตศาสตร์ ใน
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สะเต็มศึกษาจึงมีความสาคัญ จากการศึกษาความหมายขององค์ประกอบในสะเต็มศึกษาทัง้ 4
องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี ้
1. วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในหลักกฎและทฤษฎี ของ
โลกธรรมชาติจากกระบวนการสืบสอบที่เกี่ยวข้ องกับฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เป็ นต้ น
2. เทคโนโลยี คือ การปรับให้ โลกธรรมชาติเข้ ากับความต้ องการของมนุษย์หรื อ
กระบวนการต่าง ๆ หรื อการใช้ เครื่ องมือที่มีหน้ าที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้ องการของ
มนุษย์
3. วิศวกรรม คือ การประยุกต์ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ
ออกแบบและสร้ างเทคโนโลยีด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
4. คณิ ต ศาสตร์ คื อ การศึก ษาที่ เกี่ ย วกับ ตัว เลข การบอกรู ป ทรงหรื อ รู ป ร่ า ง
ความสัมพันธ์ การเปรี ยบเทียบ การจาแนกหรื อจัดกลุม่ และการให้ เหตุผล
ส าหรั บ สะตี ม ศึก ษา (STEAM Education) Yakman (2008)ได้ ให้ ค วามหมายของ
องค์ประกอบพร้ อมรายละเอียด ซึ่งมีความคล้ ายคลึงกับความหมายขององค์ประกอบตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ได้ ระบุรายละเอียดขององค์ประกอบศิลปะตามลาดับ ดังนี ้
1. วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในหลักกฎและทฤษฎี ของ
โลกธรรมชาติจากกระบวนการสืบสอบที่เกี่ยวข้ องกับฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เป็ นต้ น
2. เทคโนโลยี คือ การปรับให้ โลกธรรมชาติเข้ ากับความต้ องการของมนุษย์หรื อ
กระบวนการต่าง ๆ หรื อการใช้ เครื่ องมือที่มีหน้ าที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้ องการของ
มนุษย์
3. วิศวกรรม คือ การประยุกต์ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ในการ
ออกแบบและสร้ างเทคโนโลยีด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
4. คณิ ต ศาสตร์ คื อ การศึก ษาที่ เกี่ ย วกับ ตัว เลข การบอกรู ป ทรงหรื อ รู ป ร่ า ง
ความสัมพันธ์ การเปรี ยบเทียบ การจาแนกหรื อจัดกลุม่ และการให้ เหตุผล
5. ศิล ปะ คื อ การเรี ยนรู้ ในเรื่ อ งของการพัฒ นาสัง คม ผลกระทบ การสื่ อ สาร
ความเข้ าใจทัศนคติและขนบธรรมเนียมในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยแบ่งเนื ้อหาศิลปะเอาเป็ น
5 ประเภท คือ วิจิตรศิลป์ ศิลปะกายภาพ ศิลปะอุตสาหกรรม ศิลปะศาสตร์ ภาษาศาสตร์
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3.4 ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM
Education) เน้ นโครงงานเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่เน้ นโครงงานเป็ น
ฐานมีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนการสอน 5 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้ (Kwon et al. (2011 อ้ งถึงใน สมรัก
อินทวิมลศรี , 2560, น. 15))
1. ขัน้ น า ครู ก ระตุ้น ให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความสนใจในการท าโครงงานและเกิ ด
แรงจูงใจที่อยากจะเรี ยนรู้ในเรื่ องที่เรี ยน
2. ขัน้ ตัดสิ นใจและวางแผน ให้ นักเรี ยนเลือกหัวข้ อโครงงานเรื่ องหัวข้ อย่อย ๆ
สร้ างทีมการทางาน และเลือกแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือในการศึกษาค้ นคว้ า
3. ขัน้ ลงมื อปฏิ บัติโครงงาน นักเรี ยนลงมื อทาโครงงานโดยเริ่ ม ด้ วยการค้ นหา
ความรู้ จากการสืบค้ นข้ อมูล การสารวจ การวิจยั และการทดลอง หลังจากนัน้ มีการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลและความคิดเห็นภายในกลุ่ม ประชุมและทางานร่วมกัน ขยายความคิดร่วมกัน และจัดทา
ผลงานที่แสดงถึงองค์ประกอบของศิลปะในสะตีมศึกษา
4. ขัน้ น าเสนอผลของโครงงาน ให้ นัก เรี ย นได้ น าเสนอผลของโครงงาน จาก
ผลงานหรื อผลของการสืบค้ นของตนเองและเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากกลุ่มอื่น ๆ อภิปรายร่วมกันถึง
ผลของโครงงานและองค์ประกอบของศิลปะที่ใช้ ในสะตีมศึกษา
5. ขัน้ ประเมินผล ครู ประมวลผลโครงงานของนักเรี ยนและให้ นักเรี ยนประเมิ น
โครงงานของเพื่อนนักเรี ยนกลุม่ อื่นและนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงงานของตน
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสะตีมศึกษา (STEAM Education)
ฉัตรทราวดี บุญถนอม (2558) ได้ ทาการศึกษาการจัดประสบการณ์บรู ณาการเรี ยนรู้
สะตี ม ศึ ก ษาโดยใช้ วรรณ กรรมเป็ นฐานเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย
ผลการศึกษาพบว่าความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์บรู ณาการการ
เรี ยนรู้ สะตีมศึกษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง และ
เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นในการออกแบบและการผลิตชิ ้นงาน
ฟั ตมาอัสไวนี ตาเย๊ ะ และคณะ (2560) ได้ ทาการศึกษาผลของการใช้ แนวคิดสะตีม
ศึกษาในวิชาชีววิทยาที่มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนชีววิทยาตามแนวคิดสะตีม
ศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนอยู่ในระดับดีขึ ้นไป นักเรี ยนที่เรี ยนชีววิทยา
ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่าง
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กันนักเรี ยนที่เรี ยนชีววิทยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยาหลังเรี ยนอยู่
ในระดับปานกลาง
สมรัก อิน ทวิม ลศรี (2560) ได้ ทาการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
สะตีมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้ างสรรค์ และความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับ การ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีม ศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์
ขัน้ ต่าหลังการจัดการเรี ยนรู้ เฉลี่ ยอยู่ในระดับค่อนข้ างดีและมี คะแนนพัฒ นาการทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้ อยละ 57.12 ซึ่งมีพัฒ นาการระดับสูงนักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์หลังการ
จัด การเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการจัด การเรี ยนรู้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ที่ระดับ .01 มี ความคิด
สร้ างสรรค์ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสเตีมศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าหลังจาก
จัดการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับดี และมีคะแนนพัฒ นาการความคิดสร้ างสรรค์เฉลี่ยร้ อยละ 56.09 ซึ่งมี
พัฒนาการระดับสูงนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
Kim; et al (2012) ได้ ศึ ก ษาผลของการประยุ ก ต์ ส ะตี ม ศึ ก ษาจากบทเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์ในระดับความสนใจในวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 จากกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ หมด 3 โรงเรี ย นในประเทศเกาหลี ใต้
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 69 คนและกลุ่มควบคุม 72 คน เป็ นระยะเวลา 18 คาบเรี ยน โดยใช้ บทเรี ยน
ทังหมด
้
9 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องแสง กดเบส การเปลี่ยนฤดู ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม แรงแม่เหล็ก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ สถานะแก๊ ส พลัง งานและหลักการเปลี่ ยนแปลงพลังงาน การ
สัน ดาป และการดับ ไฟ ผลการศึ ก ษาพบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ เรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ บ ทเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ที่ประยุกต์จากสะตีมศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์และมีค วามสนใจในวิทยาศาสตร์
มากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่เรี ยนด้ วยการสอนแบบทัว่ ไป
Park (2014) ได้ ศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรม STEAM Career Education ที่ใช้
เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มเสมื อ น (Virtual reality)ที่ มี ต่อ ความสนใจในอาชี พ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
ในอนาคตของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 และ 4ในประเทศเกาหลี ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยน
มีความสนใจและตระหนักในการทาอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีในระดับสูง โดยมองว่าระดับ
ความยากของการเรี ยนอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทังมี
้ ความต้ องการที่จะเรี ยนในโปรแกรมสะตีม

50
อีกในอนาคต และมองว่าโปรแกรมนี ้ทาให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิชาเรี ยนอื่น ๆ ในโรงเรี ยนใน
ระดับสูงอีกด้ วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่ มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั มีวิธีการดาเนินการตามลาดับดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั
3. เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั
4. แบบแผนการวิจยั
5. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
6. ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 4 ห้ องเรี ยน แต่ละ
ห้ องเรี ยนมีนกั เรี ยนแบบคละความรู้ความสามารถ รวมนักเรี ยนทังหมด
้
144 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5.4 จานวน 33 คน
โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้
จากการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุม่
2. ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เวลาในการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ ระยะเวลา 10
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมทังสิ
้ ้นจานวน 10 คาบเรี ยน
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3. เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ เลื อ กเนื อ้ หาแกนหลัก เป็ น เนื อ้ หาในสาระที่ 4 :
ประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม สาระการ
เรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 และเนื ้อหาที่สอดคล้ อง
กับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ใน
หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาระการ
เรี ยนรู้ ศิล ปะ หลักสูต รสาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2551, หลัก สูต รโรงเรี ยนมัธ ยมสาธิ ต มหาวิท ยาลัยนเรศวร
ประจาปี การศึกษา 2560 หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
แสดงดังนี ้
3.1 หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศั กราช 2551: หลั กสู ตรสาระ
การเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 101-106) ได้ ระบุมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวดั สาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพัฒ นาการของมนุษ ยชาติจ ากอดีตจนถึง ปั จ จุบัน ในด้ าน
ความสัม พันธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ตาราง 1 มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด มาตรฐาน ส 4.2 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
ชัน้
ตัวชีว้ ัด
ม. 4-6 2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริ กา แอฟริกาและเอเชีย

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบนั เช่น ระบอบศักดิ
นาสวามิภกั ดิ์ สงครามครูเสด การฟื น้ ฟูศลิ ป
วิทยาการ การสารวจทางทะเล
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์
แนวคิดเสรี นิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิด
ชาตินิยม
- การขยาย การล่าอาณานิคม และผลกระทบ
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ชัน้

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- ความร่วมมือและความขัดแย้ งของมนุษยชาติ
ในโลกคริสต์ศตวรรษที่ 20
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่นามาใช้ ในการทาวิจยั คือ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 เหตุการณ์ สาคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกยุคปัจจุบนั ซึง่ มีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
ตาราง 2 หน่วยการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด มาตรฐาน ส 4.2 ที่นามาใช้ ในการ
ทาวิจยั
หน่ วยการเรี ยนรู้
ชื่อหน่ วยการเรี ยนรู้ /เนือ้ หา
4
เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกยุคปัจจุบนั
- การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
- การค้ นพบและการสารวจทางทะเล
- การสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
- สาเหตุของการสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
- การค้ น พบเส้ น ทางเดิ น เรื อ สู่ดิ น แดนทางตะวัน ออกและการค้ น พบ
โลกใหม่ของชาติตะวันตก
- ผลของการค้ นพบดินแดนของชาติตะวันตก
- การปฏิรูปศาสนา
- การแผ่ขยายนิกายโปรเตสแตนด์
- ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ ประเทศตะวันตก
- ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ โลก
- การปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์
- พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
- ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก
- การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
- พัฒนาการของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
- ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก
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3.2 หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศั กราช 2551: หลั กสู ตรสาระ
การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3.2.1 สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
3.2.2 สาระที่ 2 การวัด
3.2.3 สาระที่ 4 พีชคณิต
3.2.4 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็ น
3.2.2 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3.3 หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศั กราช 2551: หลั กสู ตรสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.3.1 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดารงชีวิต
3.3.2 สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร
3.3.3 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
3.3.4 สาระที่ 5 พลังงาน
3.3.5 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ
3.4 หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั น้ พืน้ ฐานพุ ทธศักราช 2551: หลั กสู ตรสาระ
การเรี ยนรู้ ศิลปะ
3.4.1 สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
3.5 หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั น้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551: หลั กสู ตรสาระ
การเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.5.1 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
3.5.2 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
3.5.3 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
3.6 หลั กสู ตรสถานศึ กษา: หลั กสู ตรโรงเรี ยนมั ธยมสาธิ ตมหาวิทยาลั ยนเรศวร
ประจาปี การศึกษา 2560 หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.6.1 รายวิชาเพิ่มเติม ว 30281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
3.6.2 รายวิชาเพิ่มเติม ว 30282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
3.6.3 รายวิชาเพิ่มเติม ว 30283 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3
3.6.4 รายวิชาเพิ่มเติม ว 30284 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4

5. ความน่าจะเป็ น

- แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

1. ระบบจานวนจริ ง
2. ตรรกศาสตร์
3. ทฤษฎีจานวน
4. เซต
คณิตศาสตร์

1. โครงสร้ างอะตอม
2. พันธะเคมี
3. ตารางธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์
5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
9. ไฟฟ้าเคมี

1. กลศาสตร์
- การเคลื่อนที่ 1 มิติ
- แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- สมดุลและยืดหยุน่
- การเคลื่อนที่ 2 มิติ
- งานและพลังงาน
2. คลื่น ความร้ อน และของไหล
3. ฟิ สิกส์นิวเคลียร์
- ทฤษฎีสมั พัทธภาพ

ชีววิทยา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูล
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การออกแบบเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปศึกษา

ั นาการ
1. วิวฒ
2. Mendel
- กฎของ Mendel
- ระดับของการแสดงความเด่น
- การตรวจสอบจีโนไทป์
- ความสาเร็จของ Mendel

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
เรื่องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์
ที่มีผลต่ อโลกยุคปั จจุบัน

วิทยาศาสตร์

เคมี

ฟิ สกิ ส์

1. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
2. ศิลปะและลักษณะทางศิลปกรรม
ที่สาคัญในยุคสมัยต่าง ๆ

1. โครงสร้ างโลก
2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างโลก
3. ระบบสุริยะ
4. เทคโนโลยีอวกาศ

ดาราศาสตร์ และอวกาศ
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรี ยนรู้กบั เนื ้อหาสาระและ
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (แยกตามรายวิชา)
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ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
เนือ้ หาสาระ
เรื่ องที่ 1 การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
- การค้ นพบและการสารวจทางทะเล
- การสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
- สาเหตุของการสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
- การค้ นพบเส้ นทางเดินเรื อสูด่ ินแดนทาง
ตะวันออกและการค้ นพบโลกใหม่ของชาติตะวันตก
- ผลของการค้ นพบดินแดน

ความสัมพันธ์ กับเนือ้ หาสะตีมศึกษา
วิทยาศาสตร์
1. กลศาสตร์
2. คลืน่ ความร้ อน และของไหล
3. วิวฒ
ั นาการ
4. โครงสร้ างโลก
5. การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างโลก
เทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูล
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การออกแบบเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
1. การออกแบบเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
1. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
2. ศิลปะและลักษณะทางศิลปกรรมที่สาคัญในยุค
สมัยต่าง ๆ
คณิตศาสตร์
1. ระบบจานวนจริ ง
2. ตรรกศาสตร์
3. ทฤษฎีจานวน
เรื่ องที่ 2 การปฏิรูปศาสนา
วิทยาศาสตร์
- การแผ่ขยายนิกายโปรเตสแตนด์
1. โครงสร้ างโลก
- ผลของการปฏิรูปศาสนาทีม่ ีตอ่ ประเทศตะวันตก วิศวกรรมศาสตร์
- ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ โลก
1. การออกแบบเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
1. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
2. ศิลปะและลักษณะทางศิลปกรรมที่สาคัญในยุค
สมัยต่าง ๆ
คณิตศาสตร์
1. ตรรกศาสตร์
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เนือ้ หาสาระ
เรื่ องที่ 3 การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์
- พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
- ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก

เรื่ องที่ 4 การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม
- พัฒนาการของการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม
- ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก

ความสัมพันธ์ กับเนือ้ หาสะตีมศึกษา
วิทยาศาสตร์
1. กลศาสตร์
2. ทฤษฎีสมั พัทธภาพ
3. Mendel
4. ระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูล
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การออกแบบเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
1. การออกแบบเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
1. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
2. ศิลปะและลักษณะทางศิลปกรรมที่สาคัญในยุค
สมัยต่าง ๆ
คณิตศาสตร์
1. แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
2. ความน่าจะเป็ น
วิทยาศาสตร์
1. โครงสร้ างอะตอม
2. พันธะเคมี
3. ตารางธาตุและสารประกอบ
4. ปริ มาณสัมพันธ์
5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
9. ไฟฟ้าเคมี
เทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูล
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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เนือ้ หาสาระ

ความสัมพันธ์ กับเนือ้ หาสะตีมศึกษา
3. การออกแบบเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
1. การออกแบบเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
1. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
2. ศิลปะและลักษณะทางศิลปกรรมที่สาคัญในยุค
สมัยต่าง ๆ
คณิตศาสตร์
1. ระบบจานวนจริ ง
2. ตรรกศาสตร์
3. ทฤษฎีจานวน

4. แบบแผนการวิจัย
การศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ เป็ น การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experiment Research) โดย
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แบบแผนที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว และมีการทดสอบหลังเรี ยน (One-Shot
Case study) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ซึง่ มีรูปแบบการทดลองดังนี ้
กลุ่ม
E

ทดลอง
X

ทดสอบหลังทดลอง
T

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุม่ ตัวอย่างที่เรี ยนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
X
แทน การสอนโดยแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ตามแนวสะตี ม ศึก ษา (STEAM Education) รายวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
T
แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
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5. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
5.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM
Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
5.2 แบบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
5.3 แบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
6. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้
6.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้
ผู้วิจยั มีขนตอนในการจั
ั้
ดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตาม
แนวสะตี ม ศึ ก ษา (STEAM Education) รายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ากล ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ดังนี ้
6.1.1 ศึก ษาหลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 สาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีว้ ัด
สาระการเรี ยนรู้ ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.1.2 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด สาระการเรี ยนรู้ ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.1.3 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด สาระการเรี ยนรู้ ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.1.4 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระ
การเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี มาตรฐานการเรี ย นรู้ ตัว ชี ว้ ัด สาระการเรี ย นรู้ ในชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.1.5 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้ศลิ ปะ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด สาระการเรี ยนรู้ ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.1.6 ศึกษาหลักสูตร สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี สาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชี ้วัด สาระการเรี ยนรู้ คาอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู้จากหลั กสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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6.1.7 วิเคราะห์เนื ้อหาจากมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัดการเรี ยนรู้ และสาระ
การเรี ย นรู้ แกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการ
เรี ยนรู้ ศิล ปะ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี และคาอธิ บายรายวิช าวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาฟิ สิกส์ รายวิชาเคมี รายวิชาชีววิทยา และรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรโรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี การศึกษา 2560
6.1.8 ศึกษารายละเอียดเกี่ ยวกับเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้
6.1.9 จัด ทาแผนการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีม ศึก ษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน
10 คาบ ให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ของแต่ละเนือ้ หาที่ กาหนดไว้ ซึ่งแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี ้
- หัวข้ อเรื่ อง
- มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด
- สาระสาคัญ
- จุดประสงค์การเรี ยนรู้
- สาระการเรี ยนรู้
- กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
- สื่อการเรี ยนรู้แหล่งการเรี ยนรู้
- การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้
6.1.10 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้ อง เหมาะสม และนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญไว้ ดงั นี ้ 1) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิชา
สังคมศึกษาหรื อวิชาประวัติศาสตร์ 2) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้ านการ
วัดและประเมิ นผล 3) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ เป็ นครู ในระดับมัธยมศึก ษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิช า
สังคมศึกษาหรื อวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ ทางานมากกว่า 5 ปี ทาการตรวจสอบความ
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เหมาะสมของแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ น ฐานตามแนวสะตี ม ศึก ษา (STEAM
Education) รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั ได้ กาหนดประเด็นของการ
ประเมินไว้ ดงั นี ้
1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้ วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
2) ความสอดคล้ องของสาระสาคัญ กับมาตรฐานการเรี ยนรู้ หรื อตัวชี ้วัด
หรื อผลการเรี ยนรู้
3) ความสอดคล้ องของขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
4) ความสอดคล้ อ งของจุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
5) กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมกับเวลา และตัวชี ้วัดหรื อ
ผลการเรี ยนรู้
6) กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
7) กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ ใช้ สื่อ
และแหล่งเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
8) กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทาชิ ้นงาน
ที่ได้ ใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์
9) มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ มาตรวัดระดับ
ของลิเคิร์ท แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับคุณภาพ มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5
คะแนน
ระดับคุณภาพ มีความเหมาะสมมาก
4
คะแนน
ระดับคุณภาพ มีความเหมาะสมปานกลาง
3
คะแนน
ระดับคุณภาพ มีความเหมาะสมน้ อย
2
คะแนน
ระดับคุณภาพ มีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ คา่ คะแนนเฉลี่ย ซึ่งผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์การประเมินตามรูปแบบของ เติมศักดิ์ สุขวิบลู ย์
(2552, น. 4) ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
เรี ยนรู้มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50
เรี ยนรู้มีความเหมาะสมในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50
เรี ยนรู้มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50
เรี ยนรู้มีความเหมาะสมในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50
เรี ยนรู้มีความเหมาะสมในระดับน้ อยที่สดุ

แปลความหมายว่า แผนการจัด การ
แปลความหมายว่า แผนการจัดการ
แปลความหมายว่า แผนการจัด การ
แปลความหมายว่า แผนการจัด การ
แปลความหมายว่า แผนการจัด การ

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้ วน และเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
ความสอดคล้ องของสาระสาคัญ กับมาตรฐานการเรี ยนรู้ หรื อตัวชี ้วัด
หรื อผลการเรี ยนรู้
ความสอดคล้ องของขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา
ความสอดคล้ องของจุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา และตัวชี ้วัด
หรื อผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยน
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ สื่อ
และแหล่งเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

ค่ าเฉลี่ย
4.00
4.60
5.00
4.60
3.20
5.00
4.8
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8
9

กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ นกั เรี ยนทาชิ ้นงานที่ได้ ใช้
ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
M = 4.56, S.D. = 0.60

4.8
5.00

จากตาราง 4 ผลการการวิเคราะห์ ค วามเหมาะสมของแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สาหรับ
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยผู้เชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น พบว่า แผนการจัด การเรี ย นรู้ มี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60
6.1.11 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ มาแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน 33 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.1.12 นาข้ อบกพร่องที่พบจากการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ มา
ด าเนิ น การปรั บ ประงแก้ ไ ขด าเนิ น การน าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ผ่ านการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว
นาไปใช้ สอนจริงกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดของขันตอนการจั
้
ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ดังนี ้
ตาราง 5 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM
Education) รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 หน่วยการเรี ยนรู้ที่
4 เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกปัจจุบนั ตามแนวคิดของดุษฎี โยเหลาและ
คณะ (2557)
ขัน้ ของโครงงาน
ขันที
้ ่1
- ขันให้
้ ความรู้พื ้นฐาน

ขันที
้ ่2
- ขันกระตุ
้
้ นความสนใจ

กิจกรรมการเรี ยนรู้
- อธิบายภาพรวมของเหตุการณ์ สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ที่มีผล
ต่อ โลกปั จ จุ บัน (การขยายอิ ท ธิ พ ลของชาติ ต ะวัน ตก, การปฏิ รู ป
ศาสนา, การปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ , การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม โดยการใช้
คาถามเกี่ยวกับนิกายของศาสนาต่าง ๆ และพูดถึงที่มาของการปฏิรูป
ศาสนาแล้ วเชื่อมโยงให้ ครบทุกเหตุการณ์)
- ใช้ ค าถามกระตุ้น ความสนใจของนัก เรี ย น “ถ้ าไม่มี ก ารปฏิ รูป
ศาสนา การปฏิ วัติ วิ ท ยาศาสตร์ การปฏิ วัติ อุ ต สาหกรรมในอดี ต

64
ขัน้ ของโครงงาน
ขันที
้ ่3
- ขันจั
้ ดกลุม่ ร่วมมือ
ขันที
้ ่4
- ขันแสวงหาความรู
้
้
ขันที
้ ่5
- ขันสรุ
้ ปสิ่งที่เรี ยนรู้
ขันที
้ ่6
- ขันน
้ าเสนอผลงาน

กิจกรรมการเรี ยนรู้
โลกของเราในปัจจุบนั จะเป็ นเช่นไร”
- ให้ นักเรี ยนจัดกลุ่ม 5-8 คน พร้ อมทัง้ ทาใบกิจกรรมเพื่ อนาไปสู่
การอธิบายชิ ้นงานและแนวคิดสะตีมศึกษา
- ส อ น เนื ้อ ห า เห ตุ ก า รณ์ ส า คั ญ ท า ง ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ มี
ผลต่อโลกปั จจุบนั โดยแต่ละคาบเรี ยนจะมีกิจกรรมให้ นกั เรี ยนแต่ละ
กลุม่ ได้ สืบค้ นและมีการให้ คาปรึกษาชิ ้นงานโครงงานของแต่ละกลุม่
- ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ด้ วยวิ ธี ก ารสร้ าง
TimeLine
- ครูจดั บรรยากาศห้ องเรี ยนเป็ นห้ องนิทรรศการนาเสนอผลงาน ให้
แต่ละกลุม่ เวียนกันนาเสนอผลงาน ร่วมซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ

6.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน รายวิ ช าประวั ติศ าสตร์ สากล
ส 32102
6.2.1 ศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี ว้ ั ด การเรี ย นรู้ ม.4-6 ของสาระ
ประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้ วย
มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด ดังนี ้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ใน
ด้ านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ตัวชี ้วัดการเรี ยนรู้ที่ ส 4.2.1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการ
ติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตัวชี ้วัดการเรี ยนรู้ที่ ส 4.2.2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้ อมทังก
้ าหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
6.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากหนังสือ และตาราเกี่ยวกับเทคนิคการวัดผล
6.2.3 กาหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นแบบอัตนัย
และสร้ างแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล ส 32102
ให้ สอดคล้ องกับสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานและตัวชี ้วัด และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ด้านความรู้ (K)
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เพื่อสามารถสร้ างแบบทดสอบให้ ครอบคลุมเนื ้อหาและพฤติกรรมด้ านความเข้ าใจ การวิเคราะห์
และความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 6 ข้ อ
6.2.4 น าแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ากล
ส 32102 ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพ นธ์ เพื่ อพิ จารณาความถู กต้ อง
เหมาะสม และนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติผ้ เู ชี่ยวชาญไว้
ดังนี ้ 1) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสังคมศึกษา
หรื อ วิช าประวัติศ าสตร์ 2) เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญที่ เป็ น อาจารย์ ในระดับ อุด มศึกษาด้ านการวัด และ
ประเมินผล 3) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นครูในระดับมัธยมศึกษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสังคมศึกษา
หรื อวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 5 ปี (รายละเอียดแสดงไว้ ในภาคผนวก ก)
เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ คาถาม ความสอดคล้ องกับพฤติกรรมด้ านความรู้ที่ ต้องการวัด ความ
ถูกต้ องทางด้ านภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา(Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC) ระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
การให้ คะแนน
ความหมาย
+1 คะแนน แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสามารถวั
้
ดได้ ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 คะแนน
ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันไม่
้ สามารถวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
-1 คะแนน แน่ใจว่าข้ อคาถามนันไม่
้ สามารถวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ทังนี
้ ้ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC) ดังนี ้
ตาราง 6 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล จานวน 6 ข้ อ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
1
คาถามระดับความเข้ าใจ
2
คาถามระดับความเข้ าใจ
3

IOC

สรุป

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้
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ข้ อที่
คาถามระดับการวิเคราะห์
4
คาถามระดับการวิเคราะห์
5
คาถามระดับความเข้ าใจ
6
คาถามระดับการวิเคราะห์

IOC

สรุป

1

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

โดยผู้วิจยั คัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง(Index of Consistency : IOC)
เท่ากับ 0.5 ขึน้ ไป จ านวน 6 ข้ อ โดยมี ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ที่ ถื อว่าเป็ น ข้ อ ค าถามที่ มี
คุณ ภาพเหมาะสม และนาข้ อคาถามที่ ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขมา
ปรับปรุ งแก้ ไข ทัง้ นี ผ้ ้ ูเชี่ยวชาญได้ เสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขภาษาของข้ อคาถามบางข้ อให้ มีความ
ถูกต้ อง กระชับ และชัดเจนเพื่อบ่งชี ้ถึงระดับพฤติกรรมด้ านความรู้ให้ ชดั เจนขึ ้น
6.2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ได้ จากข้ อ 6.2.4) ไปทดลองใช้
กับตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการทดลอง คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 33 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
6.2.6 น าผลคะแนนที่ ไ ด้ จากข้ อ 6.2.5) มาตรวจสอบดัช นี ค วามสอดคล้ อง
ระหว่างผู้ประเมินในการใช้ เกณฑ์ ประเมิ นแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Inter-rater
reliability) โดยผู้ประเมิ นเป็ นผู้ที่เชี่ ยวชาญด้ านการสอนวิช าสังคมศึกษา กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตมหาวิทยาลัย นเรศวร จ านวน 2 ท่าน
ทาหน้ าที่ในการตรวจข้ อสอบจากการทดลองใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Tryout)
ตามเกณฑ์ การประเมินผลที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ โดยก่อนตรวจผู้วิจยั ได้ อธิบายเกี่ ยวกับแนวการตอบ
คาถามและเกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละข้ อให้ กบั ผู้ประเมินทังสองท่
้
านเข้ าใจ (รายละเอียดแสดง
ไว้ ในภาคผนวก ก) และนาผลคะแนนมาคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้ สตู รสหสัมพันธ์
เพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่ า โดยภาพรวมผู้ป ระเมิ น
ทังสองท่
้
านมีผลการประเมินสัมพันธ์กนั ในระดับ r = 0.75 ซึง่ จากผลการวิเคราะห์สะท้ อนให้ เห็นว่า
เกณฑ์ การประเมิ นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี ความเหมาะสมและสามารถ
นาไปใช้ ในการประเมินผลผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
จริงกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
6.3 แบบประเมิ น ชิ ้น งานเพื่ อวั ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ของนั ก เรี ย นชั ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
6.3.1 ก าหนดจุด มุ่ ง หมายในการสร้ างแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 และศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อนามาใช้ เป็ นกรอบของการออกแบบเพื่อสร้ างแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัด
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
6.3.2 ก าหนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติก ารของความคิ ด สร้ างสรรค์ และพฤติก รรมที่
ต้ องการวัด
6.3.3 สร้ างแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยกาหนดรู ปแบบของเกณฑ์ การประเมินและสร้ างเกณฑ์ การประเมิ นตาม
กรอบแนวคิดของนิยามเชิงปฏิบตั ิการ พร้ อมกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
ได้ ทาการออกแบบแบบวัดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินตาม
มาตรวัดระดับความคิดสร้ างสรรค์จากผลงาน (Scoring Rubrics) โดยใช้ ควบคูก่ บั การประเมินผล
งานที่ ไ ด้ จากการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา ( STEAM
Education) ซึ่ง แบบวัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ออกแบบตามแนวคิ ด ในการวัด ความ
สร้ างสรรค์ของผลงาน Bessemer and Trefffinger (อ้ างถึงใน สุวชั ชัย เผ่าผึง้ , 2558) ซึ่งแบ่งการ
วัดความคิดสร้ างสรรค์ออกเป็ น 3 มิติ คือ มิติด้านความใหม่ มิติด้านความลงตัวในการแก้ ปัญหา
และมิตดิ ้ านความละเอียดลออในการสังเคราะห์ โดยมีประเด็นในการวัด ดังนี ้
1) มิตดิ ้ านความใหม่ ได้ แก่ การริเริ่ม การเพาะความคิด
2) มิ ติ ด้ านความลงตั ว ในการแก้ ปั ญ หา ได้ แก่ ความมี คุ ณ ค่ า ความ
สมเหตุสมผล และความมีประโยชน์
3) มิติด้านความละเอียดลออในการสังเคราะห์ ได้ แก่ การจัดส่วนประกอบ
ความสวยงาม ความซับซ้ อน การสื่อความหมาย ความประณีต
โดยแต่ละมิตสิ ามารถแยกเป็ นมโนทัศน์ย่อยรวม 10 มโนทัศน์ ได้ แก่
1) ความริ เริ่ ม พิจารณาจากความคิดที่คิดขึ ้นมาใหม่เองไม่ได้ ลอกเลียน
มาจากเพื่อนหรื อสื่ออื่น ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ หนังสือ ของเล่น ฯลฯ เป็ นความคิดที่แปลกใหม่ไป
จากเดิม ไม่ซ ้าซากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนเคยปรากฏมาก่อน
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2) การเพาะความคิด พิ จ ารณาจากความเป็ น ไปได้ ที่ ค วามคิด นี จ้ ะมี
อิทธิพลต่อมโนทัศน์ของผู้พบเห็น ทาให้ เกิดการเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์นนั ้ ๆ และมีความ
ล ้าสมัย
3) มี คุณ ค่ามี ความส าคัญ และมี ความหมายต่อผู้ใช้ หรื อผู้พ บเห็นและ
เพียงพอ
4) มี ค วามสมเหตุส มผลโดยตอบสนองวัต ถุป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง
เหมาะสม
5) มีประโยชน์ สามารถนาไปใช้ ได้ จริงและมีประสิทธิภาพ
6) ผลงานเป็ นเป็ นรูปเป็ นร่างและจัดเรี ยงอย่างดี
7) ผลงานมีความสวยงาม ผสมผสานกันอย่างกลมเกลียว
8) ผลงานมีการใช้ ทกั ษะหลากหลายและตกแต่งอย่างดี
9) ผลงานมีความชัดเจนและสื่อความหมาย
10) ผลงานสร้ างขึ ้นอย่างประณีตและพิถีพิถนั
โดยแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 5 มี ลักษณะเป็ น เกณฑ์ การให้ คะแนนอย่างเป็ นปรนัย โดยใช้ ม าตรวัด แบบรู บริ ค ส์ (Scoring
Rubrics) ซึ่งผู้วิจยั จะกาหนดให้ คา่ คะแนนของผลงานกับระดับคุณภาพตามเกณฑ์การวัดในแต่ละ
ประเด็นที่วดั โดยมีระดับคุณภาพ 3 ระดับพร้ อมทังก
้ าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี ้
ระดับ 3 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับสูง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับต่า
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
2.34 - 3.00 นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับสูง
1.67 - 2.33 นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00 - 1.66 นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับต่า
6.3.4 น าแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอต่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ความถูกต้ อง เหมาะสม และนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญไว้ ดงั นี ้ 1) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิชา
สังคมศึกษาหรื อวิชาประวัติศาสตร์ 2) เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้ านการ

69
วัดและประเมินผล 3)เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นครูในระดับมัธยมศึกษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสังคม
ศึก ษาหรื อ วิ ช าประวัติศ าสตร์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานมากกว่า 5 ปี (รายละเอี ย ดแสดงไว้ ใน
ภาคผนวก ก) เพื่ อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
ความเป็ นปรนัยของคาอธิบายของเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Consistency : IOC) ระหว่างเกณฑ์การประเมินกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญแต่
ละท่านให้ คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
การให้ คะแนน
ความหมาย
+1 คะแนน แน่ใจว่าคาอธิบายของเกณฑ์นนสอดคล้
ั้
องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
0 คะแนน ไม่แน่ใจว่าคาอธิบายของเกณฑ์นนสอดคล้
ั้
องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 คะแนน แน่ใจว่าคาอธิบายของเกณฑ์นนไม่
ั ้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กเกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
Consistency : IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป ได้ เกณฑ์การประเมินจานวนทังหมด
้
10 ประเด็น โดยมีคา่
IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 ที่ถือว่าเป็ นเกณฑ์การประเมินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม และนาเกณฑ์การ
ประเมินที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไขมาปรับปรุงแก้ ไข ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขภาษาของเกณฑ์การประเมินในบางประเด็นให้ มีความถูกต้ องตามระดับของ
การประเมิน กระชับ และชัดเจนเพื่อบ่งชี ้ถึงระดับ ความคิดสร้ างสรรค์ ให้ ชดั เจนขึ ้น (รายละเอียด
แสดงไว้ ในภาคผนวก ค)
6.3.5 จัดพิม พ์ แบบประเมิ นชิน้ งานเพื่ อ วัดความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และเกณฑ์การประเมินฉบับบสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น ผลการจัด การเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษาโดยใช้ โครงงานเป็ น ฐานร่ วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่ มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. ดาเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่กาหนดไว้ โดยใช้ ระยะเวลาในการสอน
ตามตารางสอนที่ทางโรงเรี ยนกาหนดในห้ องเรี ยนที่เป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้ เวลา
คาบเรี ยนละ 50 นาที สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน รวม 10 สัปดาห์ โดยทดลองตามขัน้ ตอนของการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ผ้ เู รี ยนเป็ นฐาน 6 ขัน้ ดังนี ้ (ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557: 20-23))
ขั น้ ที่ 1 ขั น้ ให้ ความรู้ พื น้ ฐาน อธิ บ ายภาพรวมของเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั (การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก, การปฏิรูปศาสนา, การ
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ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ , การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม โดยการใช้ คาถามเกี่ ยวกับนิกายของศาสนาต่าง ๆ
และพูดถึงที่มาของการปฏิรูปศาสนาแล้ วเชื่อมโยงให้ ครบทุกเหตุการณ์)
ขันที
้ ่ 2 ขันกระตุ
้
้ นความสนใจ ใช้ คาถามกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน “ถ้ าไม่มี
การปฏิรูปศาสนาอันนาไปสูก่ ารปฏิวตั ิตา่ ง ๆ นักเรี ยนคิดว่าโลกของเราปัจจุบนั นี ้จะเป็ นอย่างไร”
ขันที
้ ่ 3 ขันจั
้ ดกลุ่มร่วมมือ ให้ นกั เรี ยนจัดกลุ่ม 5-8 คน พร้ อมทังท
้ าใบกิจกรรมเพื่อ
นาไปสูก่ ารอธิบายชิ ้นงานและแนวคิดสะตีมศึกษา
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แสวงหาความรู้ สอนเนือ้ หาเหตุการณ์ สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ที่มี
ผลต่อโลกปั จจุบนั โดยแต่ละคาบเรี ยนจะมีกิจกรรมให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มได้ สืบค้ น และมีการให้
คาปรึกษาชิ ้นงานโครงงานของแต่ละกลุม่
ขันที
้ ่ 5 ขัน้ สรุ ปสิ่งที่เรี ยนรู้ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ด้ว ยวิธีการ
สร้ าง TimeLine
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ น าเสนอผลงาน ครู จัด บรรยากาศห้ องเรี ย นเป็ นห้ องนิ ท รรศการ
น าเสนอผลงาน และประเมิ น ผลชิ น้ งานจากแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิ ด สร้ างสรรค์
หลังจากนันครู
้ และเพื่อนนักเรี ยนกลุม่ อื่นร่วมซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ
2. หลังจากเรี ยนครบจานวน 10 สัปดาห์ แล้ วผู้วิจยั ดาเนินการวัดผลหลังการทดลอง
กับผู้เรี ยนในกลุม่ ทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
8. การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
8.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่ องมือ
1) วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) จาก
ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลการจัดการเรี ยนรู้ สังคมศึกษาโดยใช้
โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์
และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ ค่าดัช นี ความสอดคล้ อง
(Index of Item – Objective Congruence : IOC)
2) วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล 2
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ส 32104 และแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อวัด ความคิด สร้ างสรรค์ โดยใช้ ค่าดัช นี ความสอดคล้ อ ง
(Index of Item – Objective Congruence : IOC)
3) วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาค่ า ความยากง่ า ย (p) และค่ า อ านาจจ าแนก (r) แบบ
รายข้ อ และรายฉบับ ของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล 2
ส 32104
4) วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล 2 ส 32104 โดยน าไปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 33 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับตัวอย่าง และนามาหาค่า
ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบความสอดคล้ องภายใน (Internal Consistency) โดยการ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (α-CoffcientCronbach)
5) วิเคราะห์ เพื่ อหาค่า ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ของแบบทดสอบวัด ผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล 2 ส 32104 โดยใช้ สู ต รสหสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
8.2 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมีการจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
8.2.1 สถิตพิ ื ้นฐาน
1) ค่าเฉลี่ย (M)
2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
8.2.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาที่นามาพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลการ
จั ด การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ ว มกั บ แนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา (STEAM
Education) ที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ สากล 2 ส 32104 แบบประเมิน
ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิด สร้ างสรรค์ โดยใช้ สูต รค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item –
Objective Congruence)
2) ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช า
ประวัตศิ าสตร์ สากล 2 ส 32104
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3) ค่าอานาจจาแนก (r) รายข้ อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ากล 2 ส 32104 โดยใช้ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อค าถามกั บ ผลรวม
ทังฉบั
้ บ (Item Total Correlation)
4) ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ประวัตศิ าสตร์ สากล 2 ส 32104
4.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ สากล 2
ส 32104 โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (α-CoffcientCronbach)
4.2) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล 2 ส 32104 ของ
นักเรี ยนในกลุม่ ทดลองหลังเรี ยน โดยใช้ t-test one sample
4.3) แบบประเมินชิ ้นงานเพื่อ วัดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ ใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (α-Coffcient Cronbach)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการศึก ษาเรื่ อ งผลการจัด การเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษาโดยใช้
โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา ที่ผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ ก าหนดความหมายของสัญ ลัก ษณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างจากการทดลอง
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอแนะผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละจุดมุง่ หมาย ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
ผู้วิจัย ได้ ท าการศึก ษาและวิเคราะห์ ข้ อ มูล จากแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วัด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 33 คน โดยใช้ คา่ สถิตทิ างการวิจยั พบข้ อมูลดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนชั น้ มั ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สังคมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีม
ศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 นาเสนอข้ อมูล
จากเครื่ องมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัด การเรี ยนรู้ สังคมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ น ฐานร่ วมกับ แนวคิดสะตีม ศึกษา มี เกณฑ์ การให้
คะแนนในแต่ ล ะข้ อ โดยใช้ ม าตรวัด ที่ เรี ย กว่า รู บิ ค ส์ ตามค าส าคัญ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง ผู้วิ จัย ได้
ดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ องของจุดประสงค์และแบบทดสอบ กับ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่ามี ความเหมาะสม คัดเลื อกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ข้ อที่มีคา่ ดัชนีมีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC ≥ 0.5 จึงคัดเลือก
ข้ อที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.8 - 1.00 จานวน 5 ข้ อ
ตาราง 7 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์กบั เกณฑ์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
กลุม่ ทดลอง

M
23.49

S.D.
1.54

t
13.03*

df
32

P-Value
.93

n = 33, k = 25, *P ≤ .05
จากตาราง 8 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีม ศึกษา มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์ ที่ ก าหนด (ร้ อยละ 80) มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ที่ ระดับ (M = 23.49, S.D. = 1.54) มี นัก เรี ย นที่ ไ ด้
คะแนนสูงสุด คือ 25 คะแนน (คิดเป็ นร้ อยละ 100) และมีนกั เรี ยนได้ คะแนนต่าสุด คือ 20 คะแนน
(คิดเป็ นร้ อยละ 80)
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ คะแนนจากแบบประเมิ น ชิ น้ งานเพื่ อ วั ด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
การศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ข องนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 น าเสนอข้ อ มูลจาก
เครื่ องมือแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีเกณฑ์
การให้ คะแนนอย่างเป็ นปรนัย โดยใช้ มาตรวัดที่เรี ยกว่า รูบิคส์ ประกอบด้ วยการวัด 3 มิติ แต่ละมิติ
มีหวั ข้ อมโนทัศน์ซึ่งประกอบเป็ นมิตนิ นั ้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 10 มโนทัศน์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตรวจสอบ
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ความเหมาะสมและความสอดคล้ องของขันตอนและกิ
้
จกรรม กับผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่า
มีความเหมาะสม โดยมีคา่ เฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้ องทุกประเด็นเท่ากับ 0.6 – 1.0
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 (รายละเอียดแสดงไว้ ในภาคผนวก ง)
คะแนน
การประเมินผล
งาน
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับความคิดสร้ างสรรค์
M
S.D.
(n=33)
ด้ านมิตคิ วามใหม่
2.5
0.50
มีความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง
ด้ านมิตคิ วามลงตัวในการแก้ ปัญหา 2.6
0.55
มีความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง
ด้ านมิตคิ วามละเอียดลออ
2.48
0.46
มีความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง
และการสร้ างสรรค์
รวม 2.63
0.06 มีความคิดสร้ างสรรค์ ในระดับสูง
จากตาราง 8 ผลการการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
พบว่ามี ความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ M = 2.63, S.D. = 0.06 ซึ่งเมื่อนาไป
เทียบกับมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ อยูใ่ นระดับสูง ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 2.34 – 3.00
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีม
ศึกษา ที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐานร่ ว มกับ แนวสะตี ม ศึก ษา (STEAM Education) ในรายวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ากล ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล
ของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่ม ตัว อย่ างเป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 จ านวน 1
ห้ องเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิท ยาลัยนเรศวร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้ จาก
การสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่วยในการสุ่ม
ได้ มา 1 ห้ องเรี ย นจากห้ องเรี ย นทั ง้ หมด การศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) โดยผู้วิจัยได้ เลือกใช้ แบบแผนการทดลองขันต้
้ น (Pre-Experimental
Design) แบบที่ มี ก ลุ่ ม ทดลองเพี ย งกลุ่ม เดี ย ว และมี ก ารทดสอบหลัง เรี ย น (One-Shot Case
study)
การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยผู้วิจัย
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใช้ เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน คาบละ 50 นาที
จานวน 10 สัปดาห์ รวมทังสิ
้ ้น 10 คาบเรี ยน และผู้วิจยั ได้ กาหนดเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
เนื ้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล 2 ส 32104 สาระการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู้
ที่ 4 เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกปัจจุบนั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการด าเนิ น การทดลอง ได้ แ ก่ แผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) รายวิชาประวัติศาสตร์ สากล สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จานวน 1 แผน 1 หน่วยการเรี ยนรู้ ใช้ เวลา 10 คาบ
2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน แบบอัตนัย จานวน 6 ข้ อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.99 และค่าอานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 มี ค่าความเชื่ อมั่น (α-Coefficient Cronbach) ของแบบทดสอบ

77
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีค่าเท่ากับ 0.50 แบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีคา่ IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 และในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยได้ เลือกใช้ แบบแผนการทดลองขันต้
้ น
(Pre-Experimental Design) แบบที่ มี ก ลุ่ม ทดลองเพี ย งกลุ่ม เดี ยว และมี การทดสอบหลัง เรี ย น
(One-Shot Case study)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ผลการศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิด
สะตีมศึกษา นักเรี ยนมีระดับผลคะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือต้ องได้ มากกว่าร้ อยละ 80 และ
การศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับสูง
อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะ
ตีมศึกษา ที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 นักเรี ยนที่ได้ รับ
การจัด การเรี ย นรู้ สัง คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ น ฐานร่ วมกับ แนวคิด สะตี ม ศึก ษา นัก เรี ยนมี
ความคิดสร้ างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยเทียบกับเกณฑ์
ร้ อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05 เนื่องจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ น
การทดสอบด้ านความรู้ ซึ่งจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีม
ศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้จากความสนใจ และสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง ตามขัน้ ตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน โดยมี
ทังหมด
้
6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ขัน้ ให้ ความรู้ พื น้ ฐาน เป็ นขัน้ ตอนการให้ ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ การท า
โครงงานก่อนการเรี ยนรู้ เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิขณะทางานโครงงานจริ ง และให้ ความรู้ พื ้นฐานของ
สาระวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล พบว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจในการทาโครงงานเป็ นอย่างดี เนื่องจาก
โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ มี การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาโครงงานให้ แก่
นักเรี ย นจึงท าให้ นักเรี ยนมี องค์ ความรู้ พื น้ ฐานในขัน้ ตอนการทาโครงงาน จากกิ จ กรรมในการ
ทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ นักเรี ยนสามารถตอบคาถามและเชื่อมโยงความรู้ได้
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โดยสังเกตจากการตอบคาถาม ซึ่งเป็ นผลที่ดีในการพัฒนาในขันตอนต่
้
อไปให้ มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้ องกับทฤษฎี ของ Gagne (สิริกันยา ชาญกอง, 2557(เอกสารจากเว็บไซต์)) ได้ กล่าวว่า
การทบทวนความรู้เดิมช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้เนื ้อหาใหม่ได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น รูปแบบการ
ทบทวนความรู้เดิมทาได้ หลายวิธี เช่น กิจกรรมการถาม-ตอบคาถาม หรื อการแบ่งกลุ่มให้ ผ้ เู รี ยน
อภิ ปรายหรื อสรุ ปเนื อ้ หาที่ได้ เคยเรี ยนมาแล้ ว สอดคล้ องกับ Bloom (ปิ ยดา ปวงฟู , 2552, น. 7)
ที่กล่าวว่า ความรู้พื ้นฐานเป็ นสิ่งจาเป็ นและมีความสาคัญกับนักเรี ยน ถ้ าหากนักเรี ยนไม่มีความรู้
พื ้นฐาน ต่อให้ ครูผ้ สู อนสร้ างแรงจูงใจ เร้ าความสนใจ ให้ รางวัล หรื อการเสริมแรง ฯลฯ สิ่งเหล่านี ้จะ
ไม่ส ามารถทาให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ หรื อการเรี ยนใหม่ขึน้ มาได้ เลย แต่ถ้านักเรี ยนมี ความรู้
พื ้นฐานเพียงพอก็จะสามารถเรี ยนได้
2) ขัน้ กระตุ้นความสนใจ เป็ นขัน้ ตอนในการเตรี ยมกิจ กรรมที่จ ะกระตุ้นความ
สนใจของนักเรี ยน ในการทาโครงงานหรื อกิจกรรมร่ วมกัน ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิคในการกระตุ้นความ
สนใจที่หลากหลาย ทังการตั
้
งค
้ าถาม การยกเอาประเด็นสาคัญในสื่อออนไลน์มาอภิปรายร่วมกับ
นัก เรี ย น รวมไปถึ ง การใช้ สื่ อ ต่าง ๆ เช่น วี ดิ ทัศ น์ สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของ Gagne
(วี ระพงศ์ ล่ อ งลอย, 2552(เอกสารจากเว็ บ ไซต์ )) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ทัก ษะการกระตุ้น ความสนใจ
หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรี ยน หรื อ
ติดตามการเรี ยนการสอนตลอดเวลา ทักษะการกระตุ้นความสนใจจึงจาเป็ นและสาคัญยิ่งสาหรับ
ผู้สอนในอันที่จะปรับปรุงกลวิธีในการสอนของตนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น กล่าวคือช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
ไม่เบื่อหน่ายในการเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนันในช่
้ วงเวลาของการ
สอน ผู้สอนควรจะต้ องพยายามใช้ เทคนิคต่าง ๆ มากระตุ้นให้ นกั เรี ยนสนใจอยู่ตลอดเวลาคือตังแต่
้
เริ่มต้ นจนกระทัง่ การสอนสิ ้นสุดลง
3) ขันจั
้ ดกลุ่มร่วมมือ ครู ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้ กระบวนการ
กลุ่มในการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง
โดยระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้ าที่เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน หลังจากที่ได้ ทราบหัว ข้ อ
สิ่งที่ ตนเองต้ องเรี ยนรู้ ในภาคเรี ยนนัน้ ๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูวิจัย ให้ นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม
กลุม่ ละ 5-8 คน และให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ ทาใบกิจกรรมเรื่ องความสนใจในช่วงปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม โดยใบกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะได้ รูปทรงเรขาคณิตที่ปรากฏในใบกิจกรรมแตกต่าง
กัน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม หรื อสามเหลี่ยม เป็ นต้ น โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะต้ องวาดภาพ พร้ อม
ระบายสีเพิ่มเติมจากรูปเรขาคณิตที่ได้ ในหัวข้ อ “เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลก
ปั จจุบนั ที่นกั เรี ยนสนใจ” พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มี
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ผลต่อโลกปั จ จุบัน และเหตุการณ์ ที่ นัก เรี ยนเลื อ กนัน้ ให้ ค วามรู้ ด้ านความรู้ วิท ยาศาสตร์ ด้ า น
เทคโนโลยี ด้ านวิศวกรรม ด้ านศิลปะ และด้ านคณิตศาสตร์ อย่างไรบ้ าง หลังจากนันครู
้ จะอธิบาย
เชื่ อ มโยงกั บ ขัน้ ตอนของการท าโครงงานและการศึ ก ษาตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา (STEAM
Education) จากกิจกรรมในขันตอนนี
้
้พบว่านักเรี ยนได้ ร่วมมือกันในการทากิจกรรม มีการกาหนด
บทบาทหน้ าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่มที่สอดรับกับกระบวนการใน
การจัดทาโครงงาน อีกทังนั
้ กเรี ยนยังมีความเข้ าใจและสนใจในการศึกษาตามแนวคิดสะตี มศึกษา
(STEAM Education) และสอดคล้ องกับแนวคิดของ Smith & McGregor (ฐิ ติยา เนตรวงษ์ และ
บุญญลักษม์ ตานานจิตร, 2555, น. 7) ที่กล่าวว่าการเรี ยนแบบร่วมกันกับผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
จากมุม มองหรื อประสบการณ์ ที่หลากหลายจากบุคคลที่ ม าจากภูมิ หลังแตกต่างกันโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่ม และเรี ยนรู้จากสภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล้ ตวั ของผู้เรี ยนผ่าน
การสนทนาของผู้เรี ยนเอง ซึ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้ขึ ้นมาใหม่ด้วยตนเอง และสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย การบูรณาการ STEAM ของ Thorsten H & Reinhard K. (จารี พ ร ผลมูล , 2558, น. 7)
พบว่าบุคคลต้ องมีการสื่อสารร่วมกัน เพื่อกระจายความรู้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ และ
นาไปสูค่ วามราบรื่ นในการทางานกลุม่ ร่วมกันเป็ นทีม
4) ขันแสวงหาความรู
้
้ ในขันแสวงหาความรู
้
้ มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนใน
การทากิจกรรม โดยนักเรี ยนลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้ อที่กลุ่มสนใจที่ได้ จากกิจกรรม
“เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นกั เรี ยนสนใจ” นักเรี ยนปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตนตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทัง้ ร่ วมมื อกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคาปรึ กษาจากครู เป็ น
ระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรื อปั ญหาเกิดขึ ้น นักเรี ยนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตน
ปฏิบตั ิ
5) ขันสรุ
้ ปสิ่งที่เรี ยนรู้ ครูให้ นกั เรี ยนสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้จากการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถาม ถามนักเรี ยนนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
6) ขัน้ น าเสนอผลงาน ครู ให้ นัก เรี ย นน าเสนอผลการเรี ย นรู้ โดยครู อ อกแบบ
กิจกรรมหรื อจัดเวลาให้ นกั เรี ยนได้ เสนอสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ เพื่อให้ เพื่อนร่วมชัน้ และนักเรี ยนอื่น ๆ
ในโรงเรี ยนได้ ชมผลงานและเรี ยนรู้กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการทาโครงงาน (ดุษฎี โยเหลาและ
คณะ (2557: 20-23)) ผลงานที่ได้ จากนักเรี ยน 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม A : ชื่อชิ ้นงานถอดรหัสจากโน้ ต
กีตาร์ กลุ่ม B : ชื่อชิ ้นงานแบบจาลองห้ องบ่มผลไม้ กลุ่ม C : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบบ้ านโดยนา
วัฒนธรรมไทยผสมกับวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่ม D : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบชุดที่ได้ รับแรงบันดาล
ใจจากชุดในยุคสมัยใหม่ กลุ่ม E : ชื่อชิ ้นงานการสร้ างแบบจาลองรถหว่านเมล็ดไร้ คนขับ จะเห็นได้
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ว่านักเรี ยนได้ สร้ างชิ ้นงานที่ผ่านการคิดและออกแบบอย่างสร้ างสรรค์จากการนาความรู้ ที่ได้ จาก
การกระตุ้นความสนใจ การศึกษา การเกิดประเด็นคาถามและต้ องการหาคาตอบระหว่างเรี ยน
และสถานการณ์ ที่ร่วมกันฝึ กคิดร่ วมกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับ ยศวีร์ สายฟ้า (2557).
กล่าวว่า การจัดการศึกษาสะตีมศึกษาที่มีการบูรณาการศิลปะ (A) ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสถ่ายทอด
หรื อประยุกต์ใช้ แนวคิดสาคัญ (Concept) ด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และมีจินตนาการยิ่งขึ ้น ผู้เรี ยน
ยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเองในรูปแบบของดนตรี การเคลื่อนไหว การสื่อสารด้ วยภาษา
ท่าทาง การวาดภาพ การสร้ างโมเดลจาลองทาให้ ชิ ้นงานนัน้ ๆ มีองค์ ประกอบด้ านความสุนทรี ย์
และความสวยงามเพิ่มขึ ้นเกิดเป็ นชิ ้นงานที่มีความสมบูรณ์ ทงการใช้
ั้
งานและความสวยงาม และ
สอดคล้ อ งกับ Kim & Kim (สมรั ก อิ น ทวิ ม ลศรี , 2560, น. 89). ที่ ระบุว่า สะตี ม ศึก ษาสามารถ
สนับสนุนการคิดผ่านการเชื่อมโยงความรู้ในบทเรี ยนให้ เข้ ากับชีวิตจริ งของนักเรี ยนโดยการฝึ กให้
นักเรี ยนแก้ ปัญหาหลาย ๆ สถานการณ์ในทางสร้ างสรรค์และบูรณาการกับความรู้หลายด้ าน และ
สอดคล้ องกับ ฟั ตมาอัสไวนี ตาเย๊ ะ และคณะ (2560) ได้ ทาการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้ างสรรค์ และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรี ยนรู้ สูง กว่า ก่อ นการจัด การเรี ยนรู้ อย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 มี ระดับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้ างดี และมีคะแนนพัฒนาการทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้ อยละ 57.12 ซึง่ มีพฒ
ั นาการในระดับสูง
ประเด็นที่ 2 ผลการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิด
สะตีมศึกษา ที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
พบว่านักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ านมิติความใหม่ มิตดิ ้ านความลงตัวในการแก้ ปัญหา และ
มิติความละเอียดละออและความสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยจึงพบประเด็นสาคัญสามารถนามาอภิปราย
ผลได้ วา่
1) การศึกษาด้ านมิ ติความใหม่ พบว่านักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ าน
มิติความใหม่ อยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็ นผลงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ ไม่ได้
ลอกเลี ย น แบบมาจากเพื่ อ น หรื อ ที่ อื่ น ๆ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ไม่
เหมื อ นกับ ผลงานทั่วไป หรื อ ไม่ ซ า้ กับ ผลงานของผู้อื่ น เคยมี ม าก่ อ น ผลงานมี ค วามร่ ว มสมัย
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ครอบคลุมไปถึงการใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้ างและตกแต่งผลงาน เช่น ชิ ้นงานถอดรหัสจากโน้ ต
กีตาร์ โดยนักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์จากขัน้ จัดกลุ่มความร่ วมมือ โดยทาใบกิจกรรม เรื่ อง
เหตุการณ์ สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ที่มี ผลต่อโลกปั จจุบัน โดยได้ นาแนวคิดของการส่งรหัสลับ
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นามาสร้ างโค้ ดลับที่ใช้ สื่อสารกันในกลุ่มผ่านบทเพลง โดยแปลโค้ ด
เพลงผ่ า น Application GuitarTuna: Guitar, Bass tuner สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Stanish
(1988 อ้ างถึงใน ชลธิชา ชิวปรี ชา, 2554, น. 22) กล่าวว่า ความสาคัญและลักษณะของสิ่งที่เอือ้
ต่อการส่งเสริ มความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ของนั กเรี ยน คือ การโยงความสัมพันธ์และการ
อุป มาอุป ไมย (Association and Analogies) เป็ น ความสามารถในการคิด เชื่ อมโยงเหตุก ารณ์
หรื อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่ประสมเข้ าด้ วยกันสามารถที่จะดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ วให้ เป็ นสิ่งใหม่ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึ่งความสามารถนี ้เป็ นสิ่ งที่สาคัญของความสามารถทางสร้ างสรรค์ของ
บุคคล ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนผ่านกระบวนการเชื่อมโยงเหตุการณ์หรื อปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ
จะส่งเสริ มต่อความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านมิติความใหม่ของผู้เรี ยน และสอดคล้ องกับกระบวนการ
ในการสร้ างเครื่ องมือแบบประเมินผลงานเพื่อวัดความคิ ดสร้ างสรรค์ในด้ านมิติความใหม่ ในการ
ประเมินในด้ านนี ้ผู้ประเมินต้ องคานึงถึงความคิดริ เริ่ ม (Originality) ซึ่งมีลกั ษณะความคิดแปลก
ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากความคุ้นเคย ความริ เริ่ มที่แปลกใหม่นี ้ อาจแสดงออกในรู ปลักษณะทาง
ผลผลิตหรื อกระบวนการคิดก็ได้ เช่น การตีความการรั บรู้เนื ้อหาต่าง ๆ บุคลิกภาพของผู้มีความคิด
สร้ างสรรค์ จะเป็ นผู้เปิ ดกว้ างยอมรับความคิดและประสบการณ์แปลกใหม่ กล้ าคิด กล้ าแสดงออก
กล้ าทดลอง มีความเชื่อมัน่ ในแนวคิดใหม่ของตนเอง มีความอยากรู้ อยากเห็น ตลอดจนมีความ
อิสระในการคิดและการกระทาโดยไม่ยดึ มัน่ กับกฎเกณฑ์ใด ๆ จนมากเกินไป (กรองทอง จุลิรัชนีกร
, 2561, น. 4)
2) การศึกษาด้ า นมิติความลงตัว พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ าน
มิติความลงตัว อยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็ นผลงานที่มีความสาคัญและความหมายต่อผู้ใช้ หรื อผู้
พบเห็น ครอบคลุมถึงคุณ ค่าทางเศรษฐกิจ หรื อทางสังคม ทัง้ ในด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานและ
เนื ้อหาที่นามาใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งไม่ว่า
จะเป็ นด้ านรายละเอียดเทคนิควิธีรวมทังเนื
้ ้อหาต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้สร้ างผลงานหรื อผู้
พบเห็นว่าสามารถทางานได้ ตามปรากฏ เช่น ชิ ้นงานแบบจาลองห้ องบ่มผลไม้ เป็ นชิ ้นงานที่สร้ าง
ขึ ้นจากการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานเพื่อแก้ ปัญหาการขาดตลาดของผลไม้ สกุ (กล้ วย ในกลุ่มโรงงานผลิต
กล้ วยตาก อ.บางระกา จังหวัดพิษณุโลก) นักเรี ยนจึงเกิดการคิดสร้ างสรรค์ห้องบ่มผลไม้ โดยใช้
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สารเอทิลีน (Ethylene) ในการบ่มผลไม้ เพื่อแก้ ปัญ หาและนาไปใช้ ได้ จริ ง สอดคล้ องกับแนวคิด
ของอารี รั ง สิ นัน ท์ ได้ อ ธิ บ ายความส าคัญ ของความคิ ด สร้ างสรรค์ ต่ อ สัง คมไว้ ว่า ความคิ ด
สร้ างสรรค์ทาให้ สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผลงานสร้ างสรรค์นาความแปลกใหม่ทาให้
สังคมเจริญก้ าวหน้ า เกิดการเปลี่ยนแปลงประดิษฐกรรมความคิดสร้ างสรรค์ของมนุษย์ เช่น เครื่ อง
วิดน ้า เครื่ องนวดข้ าว เครื่ องบด สิ่งเหล่านี ้ช่วยให้ มนุษย์ไม่ต้องทางานหนัก ทาให้ เกิดความสบาย
และรวดเร็ ว การค้ นพบการสร้ างรถยนต์ เครื่ องบิน ทาให้ เกิดการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ทาให้ ชีวิตมี ความสุขขึน้ (อารี รังสินันท์ , 2532) ในการประเมิ นในด้ านนี ผ้ ้ ูประเมิ นต้ องคานึงถึง
ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) เป็ น ความสามารถในการผลิตความคิด ที่ แตกต่างและ
หลากหลายภายใต้ กรอบจากัดของเวลา เป็ นความสามารถเบื ้องต้ นซึ่งจะนาไปสู่การคิดอย่างมี
คุณภาพและการคิดแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility)
ซึ่งเป็ นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์หรื อความคุ้นเคย ความยืดหยุ่นช่วยให้ สามารถ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแง่มมุ ใหม่ จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ เกิดความคล่องแคล่วให้ พฒ
ั นาความคิด
แตกแขนงในทิศทางที่แตกต่าง ไม่ซบั ซ้ อน นาไปสู่การคิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ และสร้ างสรรค์ความคิด
ใหม่ ความยื ดหยุ่นมี ส่วนสัม พัน ธ์ กับความคิดในการดัดแปลง และความอิสระในการคิด ผู้ที่ มี
ความสามารถในการดัดแปลงสูงย่อมแสดงถึงความสามารถในการยืดหยุ่นสูงโดย (กรองทอง จุลิ
รัชนีกร, 2561, น. 5)
3) การศึกษาด้ านมิติความละเอียดละออและความสร้ างสรรค์ พบว่านักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา ในด้ านมิติ
ความละเอียดละออและความสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีระยะเวลาในการสร้ าง
ชิ ้นงานที่ขาดความต่อเนื่อง มี ภาระงานและการสอบเก็บคะแนนในรายวิชาอื่น ๆ การเลือกใช้ วสั ดุ
ในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานไม่มีความเหมาะสม ขาดความใส่ใจในรายละเอียดของชิ ้นงาน จึงส่งผล
ให้ ชิ น้ งานบางกลุ่ม ขาดความสมบูรณ์ ในชิน้ งาน ซึ่งสอดคล้ องกับ Kneller (สุกัญ ญา ก่ ามอญ,
2547, น. 16) ซึ่งกล่าวถึงความคิดละเอียดลออและความสร้ างสรรค์ว่า เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ น
ในการสร้ างผลงานที่ มี ความแปลกใหม่เป็ นพิ เศษให้ ส าเร็ จ ความคิด สร้ างสรรค์จึง ไม่เพี ยงแต่
ประกอบด้ วยสิ่ งแปลกใหม่แค่เพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ในความแปลก ความใหม่ และความ
พิเศษนันจะต้
้
องตระหนักถึงความสาเร็ จอย่างสร้ างสรรค์ด้วย ดังนันบุ
้ คคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
จึงไม่เพียงแต่มีความคิดใหม่เท่านัน้ แต่จะต้ องพยายามคิดและประสานความคิดติดตามให้ ตลอด
หรื อให้ เกิดความสาเร็ จด้ วย ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีท่าทีว่าจะเป็ นกวีนนั ้ ไม่เพียงแต่ชอบ และคิดใน
เรื่ องความงดงามของบทกลอนเท่านัน้ แต่จะต้ องพยายามสร้ างผลงานบทกวีขึ ้นมาด้ วย หรื อหาก
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บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์ในมางทักษะการประดิษฐ์ ตา่ ง ๆ แทนที่จะเล่นเฉย ๆ กับลวด ก็จะคิด
สร้ างมันเป็ นวิทยุขึ ้นมาได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ Hu & Adey (2002) ที่กล่าวว่า นอกจากปั จจัยทางด้ าน
สติ ปั ญ ญาที่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ล้ วยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรง ได้ แก่
สภาพแวดล้ อม แรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะตัวหรื อบุคลิกภาพ และความรู้ที่นกั เรี ยนมี นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Byron & Khazanchi (อ้ างถึงใน สมรัก อินทวิมลศรี , 2560, น. 91) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดและความคิดสร้ างสรรค์ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 82 คน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ความวิตกกังวลเป็ นหนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยด หากบุคคลมี
ความวิตกกังวลมากจะส่งผลให้ มีการแสดงออกของความคิดสร้ างสรรค์ลดลงตามไปด้ วย แต่หากมี
ความวิต กกัง วลน้ อ ยจะส่ งผลให้ มี ก ารแสดงออกของความคิด สร้ างสรรค์ เพิ่ ม มากขึน้ ในการ
ประเมิ น ในด้ านนี ผ้ ้ ูป ระเมิ น ต้ องค านึง ถึง ความคิดละเอี ย ดลออและความสร้ างสรรค์ Guilford
อ้ างถึงใน กรองทอง จุลิรัชนีกร (2561, น. 5) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การคิดตกแต่งในรายละเอียด
เพื่ อขยายความคิดหลักให้ สมบูรณ์ ความละเอียดลออสัม พันธ์ กับความสามารถในการสังเกต
ไม่ละเลยรายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่ผ้ อู ื่นมองข้ ามไป ผมสาเร็ จของสิ่งประดิษฐ์ หรื อองค์ความรู้
ต่าง ๆ ต้ องอาศัยความคิดในรายละเอียด ผู้ที่มีความละเอียดประณีตพิถีพิถนั นัน้ แสดงว่าเป็ นผู้มี
ประสาทรับรู้วอ่ งไว ช่างสังเกต ลึกซึ ้ง ตื่นตัว มีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้ อมตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั
ไปใช้ และข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ สอนควรมี ค วามเข้ าใจในองค์ ค วามรู้ ทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เพื่อนาเอาสาระสาคัญมาใช้ และอธิบายเพิ่มเติมหรื อให้ คาแนะนาแก่
นักเรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการสะตีม เพื่อให้ กิจกรรมประสบความสาเร็จ
1.2 ในการจัดการเรี ยนรู้ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีโอกาสในการประเมิ นตนเอง
และสะท้ อนความคิดจากการทากิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ ้นในทุกขันตอนของกระบวนการของโครงงาน
้
เป็ นฐาน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีมศึกษากับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
เนือ้ หาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เพื่อให้ เกิด การจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
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2.2 ควรศึก ษาวิจัย การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิด สะตี ม ศึก ษากั บ ตัว แปรอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากความคิดสร้ างสรรค์ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชื่อมโยง
2.3 ควรมี การกาหนดบทบาทของนักเรี ย นและครู อย่างชัดเจน เพื่ อให้ นักเรี ยนได้
ออกแบบกิจกรรมตามสิ่งที่นกั เรี ยนสนใจ เพื่อเกิดการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจมากขึ ้น
2.4 ในการจัด การเรี ย นรู้ ในสาระรายวิช าประวัติศ าสตร์ มี ป ระเด็น พึง ระวัง ในการ
คัดเลือกหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ครูควรช่วยนักเรี ยนคัดเลือกหลักฐานและตีความหลักฐาน
2.5 ควรมี การร่ วมพัฒ นาและร่ วมออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ กับครู ผ้ ูสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับสะตีมศึกษาเพื่ อให้ เกิดความหลากหลายและมีประสิทธิภาพใน
การออกแบบกิจกรรมมากขึ ้น
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน และแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
1. อาจารย์ ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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4. อาจารย์อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล จานวน 6 ข้ อ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
1
คาถามระดับความเข้ าใจ
2
คาถามระดับความเข้ าใจ
3
คาถามระดับ
การวิเคราะห์
4
คาถามระดับ
การวิเคราะห์
5
คาถามระดับความเข้ าใจ
6
คาถามระดับ
การวิเคราะห์

ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม
1
2
3
4
5

IOC

สรุป

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

โดยผู้วิจยั คัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC)
เท่ากับ 0.5 ขึน้ ไป จ านวน 6 ข้ อ โดยมี ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ที่ ถื อว่าเป็ น ข้ อ ค าถามที่ มี
คุณ ภาพเหมาะสม และนาข้ อคาถามที่ ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขมา
ปรับปรุ งแก้ ไข ทัง้ นี ผ้ ้ ูเชี่ยวชาญได้ เสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขภาษาของข้ อคาถามบางข้ อให้ มีความ
ถูกต้ อง กระชับ และชัดเจนเพื่อบ่งชี ้ถึงระดับพฤติกรรมด้ านความรู้ให้ ชัดเจนขึ ้น
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา
(STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล จานวน 6 ข้ อ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
1
คาถามระดับความเข้ าใจ
2
คาถามระดับความเข้ าใจ
3
คาถามระดับการวิเคราะห์
4
คาถามระดับการวิเคราะห์
5
คาถามระดับความเข้ าใจ
6
คาถามระดับการวิเคราะห์

ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC
1
2
3
4
5

สรุป

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

โดยผู้วิจยั คัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง(Index of Consistency : IOC)
เท่ากับ 0.5 ขึน้ ไป จ านวน 6 ข้ อ โดยมี ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ที่ ถื อว่าเป็ น ข้ อ ค าถามที่ มี
คุณ ภาพเหมาะสม และนาข้ อคาถามที่ ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขมา
ปรับปรุ งแก้ ไข ทัง้ นี ผ้ ้ ูเชี่ยวชาญได้ เสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขภาษาของข้ อคาถามบางข้ อให้ มีความ
ถูกต้ อง กระชับ และชัดเจนเพื่อบ่งชี ้ถึงระดับพฤติกรรมด้ านความรู้ให้ ชัดเจนขึ ้น
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความสามารถในการคิด
สร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล ประกอบด้ วยการวัดใน 3
มิติ แต่ละมิตมิ ีหวั ข้ อมโนทัศน์ซงึ่ ประกอบเป็ นมิตนิ นั ้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 10 มโนทัศน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ดังนี ้

มโนทัศน์ ท่ ี
1
ความคิดริเริ่ม
2
การเพาะความคิด
3
การมีคณ
ุ ค่า
4
มีความสมเหตุสมผล
5
การใช้ ประโยชน์
6
การจัดส่วนประกอบ
7
ความประณีตสวยงาม
8
ความซับซ้ อน
9
การเป็ นที่เข้ าใจได้
10
ความมีฝีมือและความ
ช่าชอง

ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม
1
2
3
4
5

IOC

สรุป

0

0

+1

+1

+1

3

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

0

+1

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

0

+1

+1

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

0

+1

+1

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

0

+1

+1

+1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

ใช้ ได้
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โดยผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ ก เกณ ฑ์ การประเมิ น ที่ มี ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อง (Index of
Consistency : IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป ได้ เกณฑ์การประเมินจานวนทังหมด
้
10 ประเด็น โดยมีคา่
IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 ที่ถือว่าเป็ นเกณฑ์การประเมินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม และนาเกณฑ์การ
ประเมินที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไขมาปรับปรุงแก้ ไข ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขภาษาของเกณฑ์การประเมินในบางประเด็นให้ มีความถูกต้ องตามระดับของ
การประเมิน กระชับ และชัดเจนเพื่อบ่งชี ้ถึงระดับความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ให้ ชดั เจนขึ ้น
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ภาคผนวก ง
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ (มิติความใหม่) ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิด
สะตีมศึกษา
กลุ่ม/ผลงาน
กลุม่ A : ชื่อชิ ้นงานถอดรหัสจากโน้ ตกีตาร์
กลุม่ B : ชื่อชิ ้นงานแบบจาลองห้ องบ่มผลไม้
กลุม่ C : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบบ้ านโดยนาวัฒนธรรมไทยผสมกับ
วัฒนธรรมตะวันตก
กลุม่ D : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบชุดที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากชุดในยุค
สมัยใหม่
กลุม่ E : ชื่อชิ ้นงานการสร้ างแบบจาลองรถหว่านเมล็ดไร้ คนขับ
รวม

ค่ าเฉลี่ย
2.5
3
2
3
2
M = 2.5
S.D. = 0.50

จากตาราง 12 ผลการการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ ในด้ านมิตคิ วามใหม่
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 5 กลุ่ม จานวน 33 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มละ 5 - 8 คน
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่ามี
ความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ M = 2.5, S.D. = 0.50 ซึ่งเมื่อนาไปเทียบกับ
มาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ อยูใ่ นระดับสูง ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 2.34 – 3.00
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ (มิติความลงตัวในการแก้ ปัญหา)
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
กลุ่ม/ผลงาน
กลุม่ A : ชื่อชิ ้นงานถอดรหัสจากโน้ ตกีตาร์
กลุม่ B : ชื่อชิ ้นงานแบบจาลองห้ องบ่มผลไม้
กลุม่ C : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบบ้ านโดยนาวัฒนธรรมไทยผสมกับวัฒนธรรม
ตะวันตก
กลุม่ D : ชื่อชิ ้นงานการออกแบบชุดที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากชุดในยุคสมัยใหม่
กลุม่ E : ชื่อชิ ้นงานการสร้ างแบบจาลองรถหว่านเมล็ดไร้ คนขับ
รวม

ค่ าเฉลี่ย
3
3
2
3
2
M = 2.6
S.D. = 0.55

จากตาราง 13 ผลการการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ ในด้ านมิ ติความ
ลงตัว ในการแก้ ปั ญ หา ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 5 กลุ่ ม จ านวน 33 คน
แบ่งออกเป็ นกลุ่มละ 5 - 8 คน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา พบว่ามี ความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ M = 2.4, S.D. =
0.89 ซึง่ เมื่อนาไปเทียบกับมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ อยูใ่ นระดับสูง ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 2.34 – 3.00
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ (มิติความละเอียดลออและการ
สร้ างสรรค์) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
กลุ่ม/ผลงาน

ค่ าเฉลี่ย
กลุม่ A : ถอดรหัสจากโน้ ตกีตาร์
2.8
กลุม่ B : แบบจาลองห้ องบ่มผลไม้
2.6
กลุม่ C : การออกแบบบ้ านโดยนาวัฒนธรรมไทยผสมกับวัฒนธรรมตะวันตก
2
กลุม่ D : การออกแบบชุดที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากชุดในยุคสมัยใหม่
3
กลุม่ E : การสร้ างแบบจาลองรถหว่านเมล็ดไร้ คนขับ
2
รวม
M = 2.48
S.D. = 0.46
จากตาราง 14 ผลการการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามมิติ ในด้ านมิ ติความ
ละเอียดลออและการสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 5 กลุ่ม จานวน 33 คน
แบ่งออกเป็ นกลุ่มละ 5 - 8 คน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับ
แนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า มีความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ M = 2.4, S.D. =
0.89 ซึง่ เมื่อนาไปเทียบกับมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ อยูใ่ นระดับสูง ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 2.34 – 3.00
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ตาราง 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา
ลาดับที่

คะแนนที่สอบได้

ร้ อยละ

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

21
24
22.5
25
24.5
25
24.5
24.5
20
22
24.5
23.5
25
24
25
24.5
24
24
25
24
24
20.5
24.5
25

84
96
90
100
98
100
98
98
80
88
98
94
100
96
100
98
96
96
100
96
96
82
98
100

เกณฑ์การประเมิน
(มากกว่าร้ อยละ 80)
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ลาดับที่

คะแนนที่สอบได้

25
26
27
28
29
30
31
32
33

20
24
23.5
20.5
22.5
23
23
23.75
24.5

ร้ อยละ

เกณฑ์การประเมิน
(มากกว่าร้ อยละ 80)
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

80
96
94
82
90
92
92
95
98
M = 23.49
รวม
S.D. = 1.54
จากตาราง 15 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา จานวน
33 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ (M = 23.49, S.D. = 1.54) ซึ่งเมื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
คือต้ องได้ มากกว่าร้ อยละ 80
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ภาคผนวก จ
แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5

112

แผนการจัดการเรี ยนรู้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกปัจจุบนั
จานวน 10 คาบ
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
__________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน ในด้ า น
ความสัม พันธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ตัวชีว้ ัด
ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง เข้ าสูโ่ ลกสมัยปัจจุบนั
สาระสาคัญ
การเริ่ มต้ นของการปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นผลมาจากการฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการ ทาให้
มนุษย์ในยุโรปสมัยกลางสามารถคิดประดิษฐ์ เครื่ องมือสาหรับการเดินทาง เกิดการสารวจเส้ นทาง
เดินเรื อของชาติตะวันตกที่เป็ นการค้ นพบเส้ น ทางเดินเรื อสู่การค้ นพบโลกใหม่ ถือเป็ นการขยาย
อิทธิพลด้ านสังคมจากการปฏิรูปศาสนาที่ส่งผลให้ คริสต์ศาสนาแตกแยกเป็ นนิกายโรมันคาทอลิก
และโปรเตสแตนต์ ด้ านเศรษฐกิ จ จากการปฏิ วัติอุต สาหกรรมที่ เปลี่ ยนวิธี การผลิต จากการใช้
แรงงานคน แรงงานสัตว์ เป็ นการใช้ เครื่ องจักรกลแทนเพื่ อเพิ่มผลผลิต และด้ านการเมือง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและทาให้ เกิดเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในดินแดนต่าง ๆ ของโลก
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. นักเรี ยนสามารถอภิปรายการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก การปฏิรูปศาสนา
การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ และการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมได้ ครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญ
ด้ านทักษะ (P)
2. นัก เรี ย นสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มูล การขยายอิ ท ธิ พ ลของชาติต ะวัน ตก การปฏิ รูป
ศาสนา การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ และการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมได้ ครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญ

113
ด้ านคุณลักษณะ (A)
3. นักเรี ยนสามารถบอกความสาคัญ ของการขยายอิทธิ พลของชาติตะวันตก การ
ปฏิ รูปศาสนา การปฏิ วัติวิทยาศาสตร์ และการปฏิ วัติอุตสาหกรรมที่ มี ต่อการเปลี่ ยนแปลงทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของโลกได้
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ทักษะการอภิปราย
1.2 ทักษะการนาเสนอ
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการสร้ างสรรค์
2.2 ทักษะการใช้ ความรู้
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ทักษะการเลือกและใช้ เทคโนโลยี
5.2 ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
ภาระงาน/ชิน้ งาน
การสร้ างสิ่งประดิษฐ์ จากความรู้พื ้นฐานเรื่ องเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มี
ผลต่อโลกยุคปั จจุบนั โดยผ่านการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่
แสดงถึงความคิดสร้ างสรรค์ (รายละเอียดเกณฑ์การประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 แสดงไว้ ในภาคผนวก ฉ)
สาระการเรี ยนรู้
1. การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
1.1 การสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
1.2 สาเหตุของการสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
1.3 การค้ นพบเส้ นทางเดินเรื อสู่ดินแดนทางตะวันออกและการค้ นพบโลกใหม่
ของชาติตะวันตก
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1.4 ผลของการค้ นพบดินแดนของชาติตะวันตก
2. การปฏิรูปศาสนา
2.1 การแผ่ขยายนิกายโปรเตสแตนด์
2.2 ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ ประเทศตะวันตก
2.3 ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ โลก
3. การปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์
3.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
3.2 ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก
4. การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
4.1 พัฒนาการของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
4.2 ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ให้ ความรู้ พนื ้ ฐาน (คาบเรี ยนที่ 1)
1. ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
พัฒ นาการของยุโรปสมัย กลาง (อิ ท ธิ พ ลของคริ ส ต์ ศ าสนา, การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม,
อารยธรรม และเหตุการณ์สาคัญในยุโรปสมัยกลาง) และเชื่อมโยงไปถึงการปฏิรูปศาสนาที่มีผลทา
ให้ เกิดการปฏิวตั ติ า่ ง ๆ ทังวิ
้ ทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ กระตุ้นความสนใจ
2. ครู ตงค
ั ้ าถามให้ นกั เรี ยนร่วมกันอภิปรายว่า “ถ้ าไม่มีการปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตร์ การปฏิ วัติอุตสาหกรรมในอดีต โลกของเราในปั จจุบัน จะเป็ นเช่นไร” พร้ อมทัง้ ให้
นักเรี ยนสรุปในรูปแบบ Timeline ลงในสมุดของนักเรี ยน
3. ครูสมุ่ นักเรี ยน 3-4 คน ให้ นาเสนอแนวคิดที่ได้ จากหัวข้ ออภิปราย
4. ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ จัดกลุ่มร่ วมมือ (คาบเรียนที่ 2)
1. ครู ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน และให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรม
เรื่ องความสนใจในช่วงปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ครูอธิบายใบกิจกรรมว่านักเรี ยนแต่ละ
กลุ่ม จะได้ รู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่ ป รากฏในใบกิ จ กรรมแตกต่ า งกัน เช่ น วงกลม สี่ เหลี่ ย ม หรื อ
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สามเหลี่ ย ม เป็ น ต้ น โดยนัก เรี ย นแต่ล ะกลุ่ม จะต้ อ งวาดภาพ พร้ อมระบายสี เพิ่ ม เติ ม จากรู ป
เรขาคณิ ต ที่ ได้ ในใบกิ จ กรรมที่ 1 ในหัวข้ อ “เหตุก ารณ์ ส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่อโลก
ปั จจุบนั ที่นกั เรี ยนสนใจ” พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มี
ผลต่อโลกปั จ จุบัน และเหตุการณ์ ที่ นัก เรี ยนเลื อ กนัน้ ให้ ค วามรู้ ด้ านความรู้ วิท ยาศาสตร์ ด้ า น
เทคโนโลยี ด้ านวิศวกรรม ด้ านศิลปะ และด้ านคณิตศาสตร์ อย่างไรบ้ าง โดยครูจะอธิบายเชื่อมโยง
กับขันตอนของการท
้
าโครงงานและการศึกษาตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันยกตัวอย่างหัวข้ อ หรื อปั ญ หาที่จ ะทาโครงงานให้ ได้ ม าก
ที่สดุ แล้ วร่วมกันอภิปรายว่า หัวข้ อหรื อปั ญหาเหล่านันได้
้ มาจากแหล่งใด เช่น ความสนใจส่วนตัว
จากการสังเกต เป็ นต้ น
3. นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้ รับมอบหมาย นักเรี ยนปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
ตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทังร่้ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากอินเทอร์ เน็ต
แหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ในส่วนที่นกั เรี ยนต้ องการค้ นคว้ าหาความรู้
4. ครูคอยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตังประเด็
้
นข้ อสงสัยต่อเหตุการณ์ สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั โดยขอคาปรึกษาจากครูเป็ นระยะ เมื่อมีข้อสงสัยหรื อปั ญหา
เกิดขึ ้น
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แสวงหาความรู้ (คาบเรี ยนที่ 3)
1. ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการพูดถึงกิจกรรมจากคาบเรี ยนที่แล้ ว
2. ครู อ ธิ บ ายถึ ง การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิด สะตี ม ศึก ษา (STEAM Education)
ให้ แก่นกั เรี ยน และทาความเข้ าใจกับนักเรี ยนไปพร้ อม ๆ กัน โดยยกตัวอย่างจากกิจกรรมคาบเรี ยน
ที่แล้ วควบคูไ่ ปด้ วย
3. ครู ชี ้แจงแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ สากล โดยใช้
โครงงานเป็ นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษาแก่นกั เรี ยน
4. ครูให้ นกั เรี ยนดูวีดีทศั น์ เรื่ อง แผนที่ การย่อส่วนโลก รายการกบนอกกะลา
5. ครูกบั นักเรี ยนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปสิ่งที่ได้ จากการดูวีดีทศั น์
- วิธีการสร้ างแผนที่การเดินทางทางทะเลในปัจจุบนั ทาอย่างไร
- ได้ รับ ความรู้ ทางด้ านใดอี กบ้ างนอกจากวิธีก ารสร้ างแผนที่ ก ารเดิน ทางทาง
ทะเลในปัจจุบนั
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- นักเรี ยนคิดว่าในอดีตการเดิน ทางไปยังดินแดนห่างไกลมี ความยากล าบาก
หรื อไม่ ใช้ สิ่ งใดเป็ นตัวนาทาง และเมื่ อเที ยบกับ ปั จจุบัน การเดินทางมี ความล าบากมากน้ อย
เพียงไร
6. ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ สืบค้ นข้ อมูลในหัวข้ อ
1) สาเหตุที่ต้องมีการสารวจเส้ นทางเดินเรื อ
2) ชนิดของเรื อที่ใช้ ในการเดินทางเป็ นอย่างไร มีโครงสร้ างและกลไกการทางาน
แบบใด
3) การค้ นพบเส้ นทางเดินเรื อสูด่ ินแดนทางตะวันออกและการค้ นพบโลกใหม่ของ
ชาติตะวันตก
4) ผลของการค้ นพบดินแดนของชาติตะวันตก
5) การค้ นพบเส้ นทางการเดินเรื อของแต่ละบุคคลมีความสาคัญอย่างไร
7. นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้ รับมอบหมาย นักเรี ยนปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
ตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทังร่้ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากอินเทอร์ เน็ต
แหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ในส่วนที่นกั เรี ยนต้ องการค้ นคว้ าหาความรู้ โดยขอคาปรึ กษาจากครูเป็ นระยะ
เมื่อมีข้อสงสัยหรื อปัญหาเกิดขึ ้น
8. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม สรุ ป ความรู้ ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาค้ น คว้ าจากอิ น เทอร์ เน็ ต
หนังสือเรี ยน และสังเคราะห์ข้อมูลจากเพื่อนๆ ในกลุ่มเป็ นรูปแบบ info graphic โดยครูแนะนาให้
ออกแบบผ่านเว็บไซต์ https://piktochart.com/formats/infographics/
9. ตัวแทนกลุ่มของนักเรี ยนนาเสนอข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยน ครู และเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยน
ร่วมกันซักถามข้ อสงสัยหรื อตังประเด็
้
นคาถาม เพื่อนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
10. ครู ให้ นักเรี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู้ โดยนาผลงานไปช่วยกันจัดแสดงบนบอร์ ด
หน้ าห้ องเรี ยน
11. ครู ให้ นัก เรี ย นศึก ษาผลงานของเพื่ อ นๆ พร้ อมทัง้ บัน ทึก ข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ลงใน
ใบกิจกรรมที่ 2 ของตนเอง
คาบเรียนที่ 4
1. ครูนาเข้ าสู่บทเรี ยนโดยครูกับนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่มีการพูดถึงใน
สื่อโซเชียลมีเดียว่า “ถ้ าเราย้ ายศาสนาเวรกรรมก็จะตามเราไปไม่ได้ ใช่ไหม?” และครูเชื่อมโยงถึง
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เรื่ องการขายใบไถ่บาปในสมัยกลางจนนาไปสูก่ ารปฏิรูปศาสนา แบ่งออกเป็ น นิกายโรมันคาทอลิก
และนิกายโปรเตสแตนท์ เพื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
2. ครูจดั บรรยากาศในห้ องเรี ยน โดยจัดโต๊ ะแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยแต่ละโต๊ ะกลุ่ม
จะมีกระดาษบรู๊ฟพร้ อมเขียนหัวข้ อที่ต้องการให้ นกั เรี ยนสืบค้ น ดังนี ้
- โต๊ ะกลุม่ ที่ 1 การปฏิรูปศาสนาโดยมาร์ ตนิ ลูเทอร์
- โต๊ ะกลุม่ ที่ 2 การปฏิรูปศาสนาในสวิตเซอร์ แลนด์, อังกฤษ และฝรั่งเศส
- โต๊ ะกลุม่ ที่ 3 การเผยแผ่นิกายโปรแตนส์แตนด์
- โต๊ ะกลุม่ ที่ 4 ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ ประเทศตะวันตก
- โต๊ ะกลุม่ ที่ 5 ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีตอ่ โลก
3. ครู ชี ้แจงกิจกรรม ให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มประจากลุ่มโต๊ ะตามหมายเลขที่ตั วแทน
จับสลากได้ ครูจะให้ เวลาในการสืบค้ นข้ อมูลตามหัวข้ อที่นกั เรี ยนได้ รับพร้ อมทังเขี
้ ยนข้ อมูลที่แต่ละ
กลุ่มสืบค้ นได้ 7 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ นกั เรี ยนเปลี่ยนกลุ่มโต๊ ะ โดยใช้ วิธีการเวียนตามลาดับเลข
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 ในแต่ละกลุ่มจะต้ องสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมจากข้ อมูลที่เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ได้
เขียนไว้ ให้ สมบูรณ์ พร้ อมทังตรวจสอบความถู
้
กต้ องของข้ อมูลที่เพื่อนกลุม่ อื่น ๆ สืบค้ น
4. ตัวแทนกลุ่มของนักเรี ยนนาเสนอข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยน ครู และเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยน
ร่วมกันซักถามข้ อสงสัยหรื อตังประเด็
้
นคาถาม เพื่อนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
5. ครู ให้ นักเรี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู้ โดยนาผลงานไปช่วยกันจัดแสดงบนบอร์ ด
หน้ าห้ องเรี ยน
6. ครู ใช้ เวลาท้ ายคาบเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ได้ ปรึ กษาเรื่ องการทา
โครงงาน
คาบเรียนที่ 5
1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดูวี ดี ทั ศ น์ เรื่ อ งกฎ 3 ข้ อของนิ ว ตัน กั บ จัก รยาน และ ของแข็ ง
ของเหลว แก๊ ส และพลาสมา
2. ครูกบั นักเรี ยนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปสิ่งที่ได้ จากการดูวีดีทศั น์ และตังค
้ าถามกับ
นักเรี ยนว่าได้ รับความรู้ทางด้ านใดนอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) และประวัตศิ าสตร์ (A)
3. ครูเชื่อมโยงเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการให้ นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมเรื่ องความเชื่อมโยงของ
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ โดยให้ นักเรี ยนเลือกแนวคิด ทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมใน
ปั จ จุบัน มา 1 อย่าง แล้ วให้ สื บ ค้ น ว่าแนวคิด ทฤษฎี สิ่ ง ประดิษ ฐ์ หรื อนวัต กรรมที่ เลื อ กมานัน้
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มีพื ้นฐานมาจากการคิดค้ นหรื อค้ นพบโดยใคร มีปัจจัยใดที่ทาให้ เกิดการคิดค้ นหรื อค้ นพบสิ่งนัน้
รวมถึงมีวิวฒ
ั นาการอย่างไรจนได้ มาเป็ นแนวคิด ทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมที่นกั เรี ยนเลือก
4. หลังจากทาใบกิจกรรมเสร็ จแล้ ว ครูให้ นกั เรี ยนร่วมกันสร้ าง Timeline ของแนวคิด
ทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมที่ เลือก ลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครู เตรี ยมไว้ โดยนักเรี ยนแต่ละคน
จะต้ องร่วมกันเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ร่วมกันจนได้ Timeline ของห้ องนักเรี ยน
คาบเรียนที่ 6-7
5. ครู จัดการเรี ยนการสอนแบบอธิ บาย เรื่ องการปฏิ วัติท างวิท ยาศาสตร์ และการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม พร้ อมทังคอยตั
้
งค
้ าถามกับนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนอธิบายความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลที่นกั เรี ยนได้ สืบค้ นและร่วมกันสร้ าง Timeline ของห้ อง
คาบเรียนที่ 8
6. ครู ให้ แ ต่ล ะกลุ่ม ร่ ว มกัน อภิ ป รายภายในกลุ่ ม ของตนเอง ในหัว ข้ อ 1) ทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการและผลกระทบที่มีตอ่ โลก 2) ผลกระทบของการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมที่มีตอ่ โลก พร้ อมทัง้
สืบค้ นเหตุการณ์ หรื อข่าวสารที่เป็ นผลจากการปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
อย่างน้ อย 2 เหตุการณ์ หรื อข่าวสาร โดยมี จุด ประสงค์ เพื่ อเห็ นถึ งความส าคัญ ของการปฏิ วัติ
ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม โดยครูคอยสังเกตและกระตุ้นให้ ทกุ คนได้ แสดงความ
คิดเห็นกันอย่างเต็มที่
7. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ สรุปบนทึกผลการอภิปราย
8. ตัวแทนกลุ่มของนักเรี ยนนาเสนอข้ อมูลหน้ าชัน้ เรี ยน ครู และเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยน
ร่วมกันซักถามข้ อสงสัยหรื อตังประเด็
้
นคาถาม เพื่อนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
9. ครู ใช้ เวลาท้ า ยคาบสอบถามความก้ าวหน้ า ของโครงงาน และเปิ ด โอกาสให้
นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ได้ ปรึกษาเรื่ องการทาโครงงาน
ขัน้ ที่ 5 สรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (คาบเรี ยนที่ 9)
1. ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอความก้ าวหน้ าของชิ ้นงาน พร้ อมทังบอกสิ
้
่งที่ได้
เรี ยนรู้จากการทาชิ ้นงานตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)
2. ครูให้ คาแนะนานักเรี ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ ้นงานของนักเรี ยน
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ขัน้ ที่ 6 นาเสนอผลงาน (คาบเรียนที่ 10)
1. ในชันเรี
้ ยนถูกจัดให้ เป็ นห้ องนาเสนอผลงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะอยู่ประจาโต๊ ะ
พูดและน าเสนอชิ น้ งานที่ ได้ จ ากการทาโครงงานเกี่ ยวกับรายวิช าประวัติศาสตร์ สากล ในช่วง
เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อโลกปัจจุบนั
2. ครูใช้ วิธีจดั ลาดับการนาเสนอโดยการจับสลาก
3. ครูและนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายร่วมกันถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการนาเสนอโครงงาน
สื่อการเรี ยนรู้ /แหล่ งศึกษาค้ นคว้ า
1. เว็บไซต์
2. หนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐาน ประวัตศิ าสตร์ ม.4-6
3. YouTube ช่อง TED-Ed Thai
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การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล
ด้ านความรู้ (K)
1. นักเรี ยนสามารถ
- การตอบคาถาม
- ข้ อคาถาม
อภิปรายการขยายอิทธิพล - การอภิปราย
ของชาติตะวันตก
- ประเมินจาก
- แบบประเมิน
การปฏิรูปศาสนา
การนาเสนอผลงาน การนาเสนอผลงาน
การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
และการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมได้ ครอบคลุม
เนื ้อหาสาระสาคัญ

เกณฑ์ การประเมินผล
ดี: นักเรี ยนอภิปรายการ
ขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตก
การปฏิรูปศาสนา
การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
และการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมได้ อย่าง
ครอบคลุมทุกประเด็น
พอใช้ : นักเรี ยนอภิปราย
การขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตก
การปฏิรูปศาสนา
การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
และการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครอบคลุม
ได้ บางประเด็น
ปรับปรุ ง: นักเรี ยน
ไม่สามารถอภิปราย
การขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตก
การปฏิรูปศาสนา
การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
และการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมได้
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จุดประสงค์ การเรียนรู้ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล
ด้ านทักษะ (P)
2. นักเรี ยนสามารถสืบค้ น - การตอบคาถาม
- คาถาม
ข้ อมูลการขยายอิทธิพล
- ใบงาน
- ใบงาน
ของชาติตะวันตก
การปฏิรูปศาสนา การ
ปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ และ
การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมได้
ครอบคลุมเนื ้อหา
สาระสาคัญ

เกณฑ์ การประเมินผล
ดี: นักเรี ยนสามารถสืบค้ น
ข้ อมูลการขยายอิทธิพล
ของชาติตะวันตก การ
ปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตร์ และการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมได้
อย่างครอบคลุมทุก
ประเด็น
พอใช้ : นักเรี ยนสามารถ
สืบค้ นข้ อมูลการขยาย
อิทธิพลของชาติตะวันตก
การปฏิรูปศาสนา การ
ปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ และ
การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมได้
บางประเด็น
ปรับปรุ ง: นักเรี ยนไม่
สามารถสืบค้ นข้ อมูลการ
ขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตก การปฏิรูป
ศาสนา การปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตร์ และการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมได้
ครอบคลุมเนื ้อหา
สาระสาคัญ
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ใบกิจกรรม เรื่ องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ท่ มี ีผลต่ อโลกปั จจุบัน
คาชี ้แจง จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ ให้ นักเรี ยนวาดภาพ พร้ อมระบายสีเพิ่มเติม ในหัวข้ อ
“เหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นักเรี ยนสนใจ” พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ ที่นกั เรี ยนเลือกนันให้
้ ความรู้ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านคณิตศาสตร์ และด้ านศิลปะอย่างไรบ้ าง
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ใบกิจกรรม เรื่ องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ท่ มี ีผลต่ อโลกปั จจุบัน
คาชี ้แจง จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ ให้ นักเรี ยนวาดภาพ พร้ อมระบายสีเพิ่มเติม ในหัวข้ อ
“เหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นักเรี ยนสนใจ” พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ ที่นกั เรี ยนเลือกนันให้
้ ความรู้ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านคณิตศาสตร์ และด้ านศิลปะอย่างไรบ้ าง
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ใบกิจกรรม เรื่ องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ท่ มี ีผลต่ อโลกปั จจุบัน
คาชี ้แจง จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ ให้ นักเรี ยนวาดภาพ พร้ อมระบายสีเพิ่มเติม ในหัวข้ อ
“เหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นักเรี ยนสนใจ” พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ ที่นกั เรี ยนเลือกนันให้
้ ความรู้ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านคณิตศาสตร์ และด้ านศิลปะอย่างไรบ้ าง
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ใบกิจกรรม เรื่ องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ท่ มี ีผลต่ อโลกปั จจุบัน
คาชี ้แจง จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ ให้ นักเรี ยนวาดภาพ พร้ อมระบายสีเพิ่มเติม ในหัวข้ อ
“เหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นักเรี ยนสนใจ” พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ ที่นกั เรี ยนเลือกนันให้
้ ความรู้ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านคณิตศาสตร์ และด้ านศิลปะอย่างไรบ้ าง
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ใบกิจกรรม เรื่ องเหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ท่ มี ีผลต่ อโลกปั จจุบัน
คาชี ้แจง จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ ให้ นักเรี ยนวาดภาพ พร้ อมระบายสีเพิ่มเติม ในหัวข้ อ
“เหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั ที่นักเรี ยนสนใจ” พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ ที่นกั เรี ยนเลือกนันให้
้ ความรู้ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านคณิตศาสตร์ และด้ านศิลปะอย่างไรบ้ าง
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ภาคผนวก ฉ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล,
แบบประเมินชิ ้นงานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล (ส 32104)
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
เวลาสอบ 50 นาที
1. เหตุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรป มีอะไรบ้ าง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. นักเดินเรื อคนสาคัญของยุโรปที่เดินทางสารวจทางทะเลมีใครบ้ าง จงยกตัวอย่างและนักเดินเรื อ
คนสาคัญค้ นพบเส้ นทางหรื อดินแดนใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3. การประดิษฐ์ วิทยาการต่างๆ ของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการส่งผลต่อความสาเร็ จใน
การสารวจทางทะเลอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. เพราะเหตุใดการปฏิรูปศาสนาจึงทาให้ ศาสนจักรตกต่าในช่วงปลายสมัยกลาง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. ปัจจัยใดที่ทาให้ เกิดการปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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6. การสารวจทางทะเล การปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ และความมัน่ คงด้ านการเมืองมีผลต่อการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในยุโรปอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑ์ การประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
คาถาม เหตุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรป มีอะไรบ้ าง (4 คะแนน)
ข้ อที่ 1
เกณฑ์ การ 4 คะแนน
ประเมิน
ระบุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรปได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุม
เนื ้อหา พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
3 คะแนน
ระบุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรปได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
พร้ อมยกตัวอย่างประกอบบางส่วน
2 คะแนน
ระบุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรปได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
1 คะแนน
ระบุปัจจัยที่สาคัญของการสารวจทางทะเลของยุโรปได้
นักเดินเรือคนสาคัญของยุโรปที่เดินทางสารวจทางทะเลมีใครบ้ าง
คาถาม
จงยกตัวอย่ างและนักเดินเรือคนสาคัญค้ นพบเส้ นทางหรือดินแดนใด
ข้ อที่ 2
(6 คะแนน)
เกณฑ์ การ 6 คะแนน
ประเมิน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 3 คน และบอกเส้ นทางหรื อดินแดนได้ อย่างถูกต้ อง
4 คะแนน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 2 คน และบอกเส้ นทางหรื อดินแดน ได้ อย่างถูกต้ อง
2 คะแนน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 1 คน และบอกเส้ นทางหรื อดินแดน ได้ อย่างถูกต้ อง
3 คะแนน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 3 คนได้ อย่างถูกต้ อง แต่ไม่บอกเส้ นทางหรื อดินแดน
2 คะแนน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 2 คนได้ อย่างถูกต้ อง แต่ไม่บอกเส้ นทางหรื อดินแดน
1 คะแนน
กล่าวถึงนักเดินเรื อคนสาคัญ 1 คนได้ อย่างถูกต้ อง แต่ไม่บอกเส้ นทางหรื อดินแดน
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การประดิษฐ์ วิทยาการต่ าง ๆของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ
ส่ งผลต่ อความสาเร็จในการสารวจทางทะเลอย่ างไร
(5 คะแนน)
เกณฑ์ การ 5 คะแนน
ประเมิน
ระบุการประดิษฐ์ วิทยาการต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการสารวจทางทะเลได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุมเนื ้อหา
พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
4 คะแนน
ระบุการประดิษฐ์ วิทยาการต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการสารวจทางทะเลได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
พร้ อมยกตัวอย่างประกอบบางส่วน
3 คะแนน
ระบุระบุการประดิษฐ์ วิทยาการต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการสารวจทางทะเลได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
2 คะแนน
ระบุระบุการประดิษฐ์ วิทยาการต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ ในยุคฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการสารวจทางทะเลได้
คาถาม
ข้ อที่ 3

คาถาม เพราะเหตุใดการปฏิรูปศาสนาจึงทาให้ ศาสนจักรตกต่าในช่ วงปลาย
ข้ อที่ 4 สมัยกลาง (3 คะแนน)
เกณฑ์ การ 3 คะแนน
ประเมิน
ระบุสาเหตุการปฏิรูปศาสนาที่ทาให้ ศาสนจักรตกต่าในช่วงปลายสมัยกลาง
ได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุมเนื ้อหา พร้ อมอธิบายประกอบ
2 คะแนน
ระบุสาเหตุการปฏิรูปศาสนาที่ทาให้ ศาสนจักรตกต่าในช่วงปลายสมัยกลาง
ได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน พร้ อมอธิบายประกอบ
1 คะแนน
ระบุสาเหตุการปฏิรูปศาสนาที่ทาให้ ศาสนจักรตกต่าในช่วงปลายสมัยกลางได้
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คาถาม ปั จจัยใดที่ทาให้ เกิดการปฏิวัตวิ ิทยาศาสตร์ (4 คะแนน)
ข้ อที่ 5
เกณฑ์ การ 4 คะแนน
ประเมิน
ระบุปัจจัยที่ทาให้ เกิดการปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ ได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุมเนื ้อหา
พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ
3 คะแนน
ระบุปัจจัยที่ทาให้ เกิดการปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ ได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน พร้ อม
อธิบายเหตุผลประกอบ
2 คะแนน
ระบุปัจจัยที่ทาให้ เกิดการปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ ได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
1 คะแนน
ระบุปัจจัยที่ทาให้ เกิดการปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ ได้
คาถาม การสารวจทางทะเล การปฏิวัตวิ ิทยาศาสตร์ และความมั่นคงด้ านการเมือง
ข้ อที่ 6 มีผลต่ อการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมในยุโรปอย่ างไร (3 คะแนน)
เกณฑ์ การ 3 คะแนน
ประเมิน
ระบุผลของการสารวจทางทะเล การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ และความมัน่ คงด้ าน
การเมืองที่มีตอ่ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในยุโรปได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุมเนื ้อหา
พร้ อมอธิบายประกอบ
2 คะแนน
ระบุผลของการสารวจทางทะเล การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ และความมัน่ คงด้ าน
การเมืองที่มีตอ่ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในยุโรปได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วน
พร้ อมอธิบายประกอบ
1 คะแนน
ระบุผลของการสารวจทางทะเล การปฏิวตั วิ ิทยาศาสตร์ และความมัน่ คงด้ าน
การเมืองที่มีตอ่ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในยุโรปได้ ได้
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แบบประเมินชิน้ งานเพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
คาชีแ้ จง แบบวัดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์นี ้ มีเกณฑ์การให้ คะแนนอย่างเป็ นปรนัย โดย
ใช้ มาตรวัดที่เรี ยกว่า รูบริ คส์ ประกอบด้ วยการวัดใน 3 มิติ แต่ละมิติมีหวั ข้ อมโนทัศน์ซึ่งประกอบ
เป็ น มิตินัน้ ๆ รวมทัง้ สิ น้ 10 มโนทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยจะให้ คะแนนผลงานที่ ตรงกับระดับคุณ ภาพตาม
เกณฑ์การวัดในแต่ละข้ อ โดยมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 3 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับดี
ระดับ 2 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์
การ
การประเมิน
ประเมิน
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
มิติท่ ี 1 มิติด้านความใหม่ หมายถึง การพิจารณาในแง่ของการมีกระบวนการใหม่ วิธีการที่แปลกใหม่ หรื อมโน
ทัศน์ที่แปลกใหม่ รวมทังอิ
้ ทธิ พลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของตนเอง และผู้อื่นที่เป็ นงานลักษณะเดียวกันนี ้ใน
อนาคต
มโนทัศน์ ท่ ี 1 เป็ นผลงานที่เกิดจากการ เป็ นผลงานที่เกิดจากการ เป็ นผลงานที่เกิดจากการ
ความคิดริเริ่ ม เปลีย่ นแปลงแนวคิดใหม่ สังเคราะห์ ผสมผสาน
ลอกเลียนแบบ
ไม่ได้ ลอกเลียน แบบมา ดัดแปลง
จากของเดิม โดยมีการ
จากเพื่อน หรื อ
สิง่ ที่มีอยูเ่ ดิมมาสร้ าง
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ที่อื่นๆ มีความคิด
ให้ เกิดเป็ นสิง่ ใหม่ อาจ ให้ แปลกไปจากเดิมเพียง
สร้ างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ คงสิง่ เดิมหลงเหลืออยู่
เล็กน้ อย
เฉพาะตัว
ซึง่ อาจซ ้ากับผลงาน
แต่สว่ นใหญ่ยงั คง
ไม่เหมือนกับผลงาน
ของผู้อื่นที่เคยมีมาก่อน แบบเดิมอยู่ ซึง่ อาจซ ้า
ทัว่ ไป หรื อไม่ซ ้ากับ
เพียงบางส่วน
กับผลงานของผู้อื่นที่เคย
ผลงานของผู้อื่นเคยมี
(ไม่ถึง 50 %)
มีมาก่อน
มาก่อน
(50 % ขึ ้นไป)
มโนทัศน์ ท่ ี 2 เป็ นผลงานที่มีอิทธิพล เป็ นผลงานที่มีอิทธิพล เป็ นผลงานที่ไม่มีอิทธิพล
การเพาะ
ต่อมโนทัศน์ของผู้พบ
ต่อมโนทัศน์ของผู้พบ
ต่อมโนทัศน์ของผู้พบ
ความคิด
เห็น สามารถสร้ างแรง
เห็นสามารถสร้ างแรง
เห็น ไม่สามารถสร้ างแรง
บันดาลใจต่องาน
บันดาลใจต่องาน
บันดาลใจต่องาน
ลักษณะเดียวกันใน
ลักษณะเดียวกันใน
ลักษณะเดียวกันใน
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เกณฑ์
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
อนาคตได้ เพียงบางส่วน
(ไม่ถึง 50%) แต่ผลงาน
มีความร่วมสมัย

การ
ประเมิน

อนาคตได้ และผลงานมี
อนาคตได้ และผลงานมี
ความร่วมสมัย
ความล้ าสมัย ครอบคลุม
ครอบคลุมไปถึงการใช้
ไปถึงการใช้ เทคนิคต่างๆ
เทคนิคต่างๆ ในการ
ในการสร้ างและตกแต่ง
สร้ างและตกแต่งผลงาน
ผลงาน
มิติท่ ี 2 มิติด้านความลงตัวในการแก้ ปัญหา หมายถึง พิจารณาจากการที่ผลงานตอบสนองวัตถุประสงค์อย่าง
มีคณ
ุ ค่าทังในแง่
้
คณ
ุ ค่าทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ หรื อทางสังคมมีความสมเหตุสมผล เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้ องการรวมทังมี
้ ประโยชน์สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
มโนทัศน์ ท่ ี 3 เป็ นผลงานที่มี
เป็ นผลงานที่มี
เป็ นผลงานที่มี
การมีคณ
ุ ค่า
ความสาคัญและ
ความหมายต่อผู้ใช้ หรื อผู้ ความหมายต่อผู้ใช้ หรื อผู้
ความหมายต่อผู้ใช้ หรื อผู้ พบเห็นครอบคลุมถึง
พบเห็นได้ เพียงเล็กน้ อย
พบเห็น ครอบคลุมถึง
คุณค่าทางเศรษฐกิจหรื อ ครอบคลุมถึงคุณค่าทาง
คุณค่าเศรษฐกิจ หรื อ
ทางสังคมทังในด้
้ านการ เศรษฐกิจหรื อทางสังคม
ทางสังคม ทังในด้
้ านการ สร้ างสรรค์ผลงานและ
ทังในด้
้ าน
สร้ างสรรค์ผลงานและ
เนื ้อหาที่นามาใช้ ในการ การสร้ างสรรค์ผลงาน
เนื ้อหาที่นามาใช้
สร้ างสรรค์ผลงานได้
และเนื ้อหาที่นามาใช้
ในการสร้ างสรรค์ผลงาน เพียงบางส่วน
ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
(ไม่ถึง 50%)
มโนทัศน์ ท่ ี 4 เป็ นผลงานที่ตอบสนอง เป็ นผลงานที่ตอบสนอง เป็ นผลงานที่
มีความ
ตรงตามวัตถุประสงค์มี ตรงตามวัตถุประสงค์
ไม่ตอบสนองตรงตาม
สมเหตุสมผล
ความถูกต้ องเหมาะสม มีความถูกต้ องเหมาะสม วัตถุประสงค์ ไม่มีความ
และเพียงพอสอดคล้ อง และเพียงพอสอดคล้ อง ถูกต้ องเหมาะสมและ
กับเป้าหมายทีต่ งไว้
ั้
กับเป้าหมายทีต่ งไว้
ั ้ เพียง ไม่เพียงพอ
ทุกประการโดยพิจารณา บางส่วน (ไม่ถึง 50%)
ไม่สอดคล้ องกับ
ทังในด้
้ านเทคนิคการ
โดยพิจารณาทังในด้
้ าน เป้าหมายที่ตงไว้
ั้
สร้ าง การตกแต่งและ
เทคนิคการสร้ างการ
โดยพิจารณาทังในด้
้ าน
เนื ้อหาที่ใช้ ในการสร้ าง ตกแต่งและเนื ้อหาที่ใช้ เทคนิคการสร้ างการ
ผลงาน
ในการสร้ างผลงาน
ตกแต่งและเนื ้อหาที่ใช้
ในการสร้ างผลงาน
มโนทัศน์ ท่ ี 5 เป็ นผลงานที่มี
เป็ นผลงานที่มี
เป็ นผลงานที่ยงั สามารถ
การใช้ ประโยชน์ ประสิทธิภาพสามารถ
ประสิทธิภาพสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง ได้ จริ งสามารถทางานได้
ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
เพียงเล็กน้ อยซับซ้ อน
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การ
ประเมิน
รายละเอียดเทคนิควิธี
รายละเอียดเทคนิควิธี
เข้ าใจได้ ยาก
รวมทังเนื
้ ้อหาต่างๆ อัน รวมทังเนื
้ ้อหาต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
จะเป็ นประโยชน์กบั
อันจะเป็ นประโยชน์กบั
รายละเอียดเทคนิควิธี
ผู้สร้ างผลงานหรื อผู้พบ ผู้สร้ างผลงานหรื อผู้พบ รวมทังเนื
้ ้อหาต่างๆ
เห็นว่าสามารถทางานได้ เห็นว่าสามารถทางานได้ อันจะเป็ นประโยชน์
ตามปรากฏ
ตามปรากฏได้ เพียง
แก่ผ้ สู ร้ างผลงานหรื อ
บางส่วน (ไม่ถึง 50%)
ผู้พบเห็น
มิติท่ ี 3 มิติด้านความละเอียดลออและการสร้ างสรรค์ หมายถึง การสังเคราะห์พิจารณาจากการผสมผสาน
องค์ประกอบต่างๆ ขึ ้นมาเป็ นผลงานชิ ้นหนึ่งโดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ความประณีตสวยงามความซับซ้ อน
และการสือ่ ความหมายให้ เข้ าใจ
มโนทัศน์ ท่ ี 6 เป็ นผลงานที่มีการ
เป็ นผลงานที่มีการ
เป็ นผลงานที่ไม่มีการจัด
การจัด
จัดองค์ประกอบศิลป์
จัดองค์ประกอบศิลป์
องค์ประกอบศิลป์
ส่วนประกอบ
มีความเป็ นรูปเป็ นร่าง
มีความเป็ นรูปเป็ นร่าง
ไม่มีความเป็ นรูป
จัดเรี ยงอย่างดี เป็ นไป
จัดเรี ยงอย่างดี เป็ นไป
เป็ นร่าง
ตามลักษณะที่ควรจะ
ตามลักษณะที่ควรจะ
จัดเรี ยงยังสับสน
เป็ น และมีความหมาย เป็ น และมีความหมาย ไม่เป็ นไปตามลักษณะ
เป็ นหนึง่ เดียวกัน
เป็ นหนึง่ เดียวกันเพียง
ที่ควรจะเป็ น และไม่มี
บางส่วน (ไม่ถึง 50%)
ความหมายเป็ นหนึง่
เดียวกัน
มโนทัศน์ ท่ ี 7 เป็ นผลงานที่มี
เป็ นผลงานที่มีความ
เป็ นผลงานที่ไม่มีความ
ความประณีต ความสวยงาม
สวยงาม แต่สอดคล้ อง สวยงาม ไม่มีความ
สวยงาม
สอดคล้ อง กลมกลืน
กลมกลืน น่ามองและ
สอดคล้ อง กลมกลืน
น่ามอง ดึงดูดใจ ต่อ
ความน่าดึงดูดใจต่อ
และไม่สามารถน่าดึงดูด
ผู้พบเห็น โดยภาพรวม ผู้พบเห็นโดยภาพรวม
ใจต่อผู้พบเห็นได้ แต่โดย
ของชิ ้นงานมีความลงตัว ของชิ ้นงานทาได้ เพียง
ภาพรวม
ผสมผสานกันอย่าง
บางส่วน (ไม่ถึง 50%)
ของชิ ้นงานสามารถสร้ าง
เหมาะสมสอดคล้ องกัน
ชิ ้นงานที่ออกมาสาเร็จได้
มโนทัศน์ ท่ ี 8
ความซับซ้ อน

เป็ นผลงานที่มีการใช้
ทักษะที่หลากหลาย
นอกเหนือจากทักษะ
ทัว่ ไปโดยการดัดแปลง
เพิ่มเติมจากทักษะเดิมๆ

เป็ นผลงานที่มีการใช้
ทักษะที่หลากหลาย
นอกเหนือจากทักษะ
ทัว่ ๆ ไปมีการตกแต่ง
รายละเอียดอย่างดี

เป็ นผลงานที่มีการใช้
ทักษะพื ้นๆ
ไม่มีความหลากหลายไม่
มีการดัดแปลงเพิ่มเติม
จากทักษะเดิมๆและไม่มี
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และมีการตกแต่ง
แต่ไม่มีการดัดแปลง
รายละเอียดอย่างดี
เพิ่มเติมจากทักษะเดิมๆ
มโนทัศน์ ท่ ี 9 เป็ นผลงานที่มีความ
เป็ นผลงานที่มีความ
การเป็ นที่เข้ าใจ ชัดเจนและสามารถสือ่
คลุมเครื อ แต่สามารถสือ่
ได้
ความหมายของสิง่ ที่
ความหมายของสิง่ ที่
ต้ องการนาเสนอโดยรวม ต้ องการนาเสนอโดยรวม
ของผลงานต่อ
ของผลงานต่อ
ผู้พบเห็นได้ เป็ นอย่างดี ผู้พบเห็นได้ เป็ นเพียง
บางส่วน (ไม่ถึง 50%)
มโนทัศน์ ท่ ี 10 เป็ นผลงานที่สร้ างขึ ้น
เป็ นผลงานที่สร้ างขึ ้น
ความมีฝีมือ
อย่างประณีตและ
อย่างประณีต
และความ
พิถีพิถนั รายละเอียด
รายละเอียดในแต่ละ
ช่าชอง
ให้ แต่ละส่วนของผลงาน ส่วนของผลงาน
มีความเรี ยบร้ อย
มีความเรี ยบร้ อย
สวยงามครบถ้ วน
สวยงาม ครบถ้ วน
สมบูรณ์ถึงแม้ วา่ จะเป็ น สมบูรณ์เพียงบางส่วน
รายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ (ไม่ถึง 50%)
ก็ตาม

เกณฑ์ การประเมิน
2.34 - 3.00
1.67 - 2.33
1.00 - 1.66

การตกแต่งรายละเอียด

การ
ประเมิน

เป็ นผลงานที่มีความ
คลุมเครื อ และไม่
สามารถสือ่ ความหมาย
ของสิง่ ที่ต้องการนาเสนอ
โดยรวมของผลงานต่อผู้
พบเห็นได้
เป็ นผลงานที่สร้ างขึ ้น
อย่างหยาบๆ และไม่มี
ความพิถีพิถนั
รายละเอียดในแต่ละ
ส่วนของคนงาน
ไม่มีความเรี ยบร้ อย
ไม่มีการเก็บรายละเอียด
เล็กๆ น้ อยๆ
แต่โดยภาพรวมของ
ชิ ้นงาน สามารถสร้ าง
ชิ ้นงานให้ ออกมาสาเร็ จ
ได้
คะแนนรวม

นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับสูง
นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับต่า
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอนและผลงานนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ สากล
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ภาพประกอบ 3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันกระตุ
้
้ นความสนใจ
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ภาพประกอบ 4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันกระตุ
้
้ นความสนใจ
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ภาพประกอบ 5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันกระตุ
้
้ นความสนใจ
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ภาพประกอบ 6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันแสวงหาความรู
้
้
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ภาพประกอบ 7 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันน
้ าเสนอผลงาน
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ภาพประกอบ 8 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันน
้ าเสนอผลงาน

145

ภาพประกอบ 9 กิจกรรมการเรี ยนการสอนขันน
้ าเสนอผลงาน

ประวัติผเู้ ขีย น

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