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The objectives of the research were to study the effects of using science learning unit 

via STEM education on sunflower sprout to promote problem solving ability of Matthayomsuksa 1 
students in three aspects: (1) student problem solving abilities; (2) the science understanding of 
students; and (3) satisfaction with learning management in STEM science learning units. The pre-
experimental research was used in this research. The sample group consisted of thirty samples of 
seventh grade students in the second semester of the 2018 academic year in a school under the 
area authority of the Bangkok Primary Education Service Area Office in the Huai Khwang District of 
the Bangkok metropolitan. The research instruments were comprised of:1) Matthayomsuksa 1 
student’s problem solving ability test; 2) science understanding test; and 3) student’s satisfaction 
towards teaching and learning questionnaire. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, one-sample t-test and t-test for dependent samples. The 
results proved the following: 1. The students’ problem solving ability mean scores, in overall and 
each component, after implementing the STEM science learning unit were higher than the ability 
before implementation with a statistical significance of .05 level (t = 9.417, p = .000). 2. The students’ 
science understanding mean score after implementing the STEM science learning unit was higher 
than before implementation with a statistical significance of .05 level (t = 18.508, p = .000). When 
compared to the criteria at sixty-five percent, students’ science understanding score after 
implementing the STEM science learning unit was higher than the determined criteria with statistical 
significance of .05 level (t = 9.967, p = .000). 3. The students’ satisfaction towards learning with 
science learning unit mean scores overall and each aspect, after implementation of the STEM 
science learning unit were at a high level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อ
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อ 3 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี โดย
มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม บนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และมีการก าหนด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2555) ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จากสมรรถนะที่ส าคัญดังกล่าว 
โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พบหรือ
เผชิญอยู่อย่างเหมาะสม มีการใช้หลักเหตุและผล โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555) ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหานั้นมี
ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นสมรรถนะหนึ่งที่มีความส าคัญและควร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน (นาตยา ช่วยชูเชิด, 257) อีกทั้งความสามารถในการแก้ปัญหา
ยังเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย (Partnership for 21st Century Skills . 2015; 
วิชัย วงษ์ใหญ่. 2554)  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) อันเป็น
แม่บทของการจัดการศึกษาที่มุ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้านทุกมิติ  พบว่า การศึกษาไทยที่
ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ควรโดยจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา ละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตน อันเป็น
ผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ แต่ไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมกระบวนการคิด (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เชื่อมโยงกับผลการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 พบว่า ประเทศ
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ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาลดลงและต้องเร่งหาแนวทางเพื่อเพิ่มอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559)  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ PISA (Program for International Student 
Assessment) หรือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความ
ร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD) ประจ าปี พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาจากการส ารวจความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน โดยท าการ
ทดสอบผู้เรียนอายุ 15 ปี     ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปจากโรงเรียนทุกสังกัด 
การสอบในครั้งนี้ OECD เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นหลัก (ข้อสอบกว่าร้อยละ 60 เป็นข้อสอบ
วิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการแก้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ ผลคือ ประเทศไทย
มีคะแนนคณิตศาสตร์เฉลี่ย 415 คะแนน (อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ) และมีคะแนนวิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 421 คะแนน (อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินการรู้
วิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ปี พ.ศ. 2558 ผู้เรียนมีคะแนนในสมรรถนะการแก้ปัญหา
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จากสมรรถนะการแก้ปัญหา 4 ประเด็น โดย ผู้เรียนตอบข้อสอบใน
ประเด็นทักษะการส ารวจและท าความเข้าใจปัญหาได้มากที่สุด (ร้อยละ 46.9)รองลงมาคือ ทักษะ
การน าเสนอและคิดหาวิธีแก้ปัญหา (ร้อยละ 46.6) และทักษะการวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา (ร้อยละ 44.6) ส่วนประเด็นทักษะการติดตามและสะท้อนความเห็นเป็นทักษะที่ผู้เรียน
ตอบข้อสอบได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 41.7) ซึ่งรายงานของ PISA ได้ต้ังข้อสังเกตว่าตลอดช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการน้อยมาก โดยมีเพียง 12 
ประเทศจาก 70 ประเทศที่มีคะแนนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารภาคธุรกิจมองว่าการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยได้คะแนนการประเมิน 
3.81 จากคะแนนเต็ม 10 เป็นอันดับที่ 50 ต่ ากว่าถึง 49 ประเทศ และเหนือกว่าเพียง 10 ประเทศ 
นั่นหมายถึงทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมดมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าประเทศไทยตามความคิดเห็นของภาคธุรกิจ (สสวท. 2560) 

จากการที่ผู้วิจัยได้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้มี
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ท่าน พบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย และไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบใน
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่ ากว่าเกณฑ์ที่คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับดี ผู้เรียนต้องมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหา 75 คะแนนขึ้นไป ระดับพอใช้ ผู้เรียนต้องมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ระหว่าง 40-74 คะแนน และระดับปรับปรุง ผู้เรียนต้องมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาต่ า
กว่า 40 คะแนน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555) ซึ่งผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่มีคะแนนสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่ ากว่าร้อยละ 40 อยู่ในระดับปรับปรุงตามเกณฑ์คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถของบุคคล
ในการสื่อความหมายของความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสังเกตและ
ประสบการณ์มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล  (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549) 
สามารถแสดงออกในรูปของการอธิบาย การแปลความหมาย การคาดคะเน การตีความหมาย 
และการขยายความ (Bloom, 1956) ซึ่งความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Armstrong & Savage, 1994)ผู้เรียนที่มีความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ที่ ดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  และเกิดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ถ้าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะส่งผลต่อ
กระบวนการคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2541) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตจริง
ได้ (Hurd, 1970) 

อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Education Test หรือ O-NET) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และ
ความคิดที่แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน โดยข้อสอบจะเน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการ
ท่องจ า เมื่อพิจารณาผลการสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่ว
ประเทศ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 31.62 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลเป็นไปในทางเดียวกันของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่กล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาผลการ
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สอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 29.86 คะแนน สะท้อนว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2558 
และยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ  

จากปัญหาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนดังที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยต้ังเป้าพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมองเห็นเส้นทางในการประกอบอาชีพในอนาคต พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถระดับนานาชาติภายในปี พ.ศ. 2570 หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกช่วงชั้นจะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งจะวัดผลจากการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ O-NET (ปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์, 2557) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้น าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามสังคม (สสวท. 2557) สะ
เต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่ ง เป็นประเทศหนึ่ งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพทางด้านวิศวกรรม  
นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์ เนื่องจากผู้เรียนไม่สนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Koehler, Faraclas, Giblin, & Kazerounian, 2013) จากปัญหา
ดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได้ปฏิรูปการศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายว่าต้องพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยสะเต็ม
ศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เป็นหนึ่งเดียว การบูรณาการท าได้โดยจัดการเรียนรู้ที่ต้ังอยู่
บนฐานของการปฏิบัติการออกแบบ (Design-Based Learning) การแก้ปัญหา(Problem 
Solving) การค้นพบ (Discovery) และการใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้เชิงส ารวจ (Exploratory Learning 
Strategies) (Robert, 2013) สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ าทฤษฎีหรือ
หลักการแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา และฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล สะเต็มศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและ
เห็นคุณค่าของการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2558) โดยสามารถจัดให้มีความเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาที่มีการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนได้ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้ปัญหาเป็น
ฐานหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง (สสวท. 2552) อีกทั้งยังเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาความรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่พบหรือที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยี (Koehler et al.2013) โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น เป็นขั้นตอนของ
การแก้ปัญหา ที่ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการหาค าตอบของสิ่งที่สงสัย  ซึ่งอาศัยการ
ออกแบบวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีล าดับขั้นตอนที่สะท้อน
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ (ESE. 2001: online) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (NRC. 2012; สสวท. 2557) คือ 
การระบุปัญหา (Identify a challenge) การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
(Explore ideas) การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) การวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา (Plan and develop) การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน (Test and evaluate) และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(Present the solution) โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมที่เน้นพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในอนาคตของผู้เรียน (สสวท. 2557) 

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา และความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และความ
เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกคัดเลือกมาภายใต้หัวข้อหนึ่งและมีจุดประสงค์ร่วมกัน ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (ธ ารง บัวศรี. 
2531) ซึ่งผู้วิจัยเลือกบูรณาการความรู้ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเป็น
หนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนที่ผู้วิจัยสอนอยู่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตจริง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีการสร้างรายได้เสริมจากการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวัน การปลูกต้นอ่อนทานตะวันนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็น
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การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหา  4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุก
วิชา ในรูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพราะการด ารงชีวิตนั้นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในศาสตร์
ต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ได้แยกวิชาใดวิชาหนึ่ง (Dejarnette. 2012; Wayne. 2012) ซึ่งกิจกรรมในหน่วย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ในกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเสริมเนื้อหาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแก้ปัญหา
ที่พบในชีวิตจริง และเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ
ต่าง ๆ น าไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย 
 
ค าถามวิจัย  

หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ ดังนี้  
เพื่อศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้น

อ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 
โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้  

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  
2. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 
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ความส าคัญของการวิจัย  
จากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Education Test หรือ O-NET) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดที่
แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน โดยข้อสอบจะเน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ า เมื่อ
พิจารณาผลการสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.86 
คะแนน สะท้อนว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ และยังต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2558 จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ท่าน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจ
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย และไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่มี
คะแนนสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาต่ ากว่าร้อยละ 40 อยู่ในระดับปรับปรุงตามเกณฑ์
คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยจึงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการเสริม
เนื้อหาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ น าไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมี
ความหมาย และยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
บริบทของตนเองอีกด้วย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
ประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 265 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน และเป็นการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความถนัดใน
เรื่องเดียวกัน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เรื่อง  ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  
2.2 ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
หมายถึง สาระการเรียนรู้ย่อยที่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการเสริมเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  มีการก าหนดประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้ เรียนด าเนินการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) ทั้ง 
6 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย และมีแผนการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 7 แผน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแล
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สุขภาพ กิจกรรมที่ 2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อนทานตะวันของ
ฉัน และกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมแห่งการเพาะเมล็ด หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีขั้นตอนดังนี้  
1. การระบุปัญหา (Identify a challenge) ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหาจาก

สถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ ปัญหาคืออะไร แนว
ทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขต
ของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการในการแก้ปัญหา 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Explore ideas) ผู้เรียน
ส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยการสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดภายในกลุ่มในประเด็น
ต่อไปนี้ แนวทางการแก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และแก้ปัญหาได้อย่างไร  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) ผู้เรียนน าข้อมูลและแนวคิดใน
การแก้ปัญหามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีที่สุด โดยค านึงถึง
ทรัพยากรที่ใช้ ระยะเวลา รวมถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ร่างวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อย่างละเอียด 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan and develop) ผู้เรียนด าเนินการตาม
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่วางไว้ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการสร้างชิ้นงานโดย
วางแผนออกแบบชิ้นงาน ค านวณหาขนาด รูปร่างและสัดส่วน แล้วแต่ละกลุ่มลงมือสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา (Test and evaluate) 
ผู้เรียนทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาหรือชิ้นงาน จากนั้นประเมินผลงานที่สร้างขึ้น โดยดูว่าผลงาน
สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือไม่ เพื่อน าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา (Present the solution) ผู้เรียน
น าเสนอผลงานที่สร้างขึ้น พร้อมผลการทดสอบผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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2. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงถึงการน า
ความรู้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เพื่อไข
ข้อสงสัยหรือเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาในงานวิจัยนี้มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบปัญหาจากสถานการณ์
ที่ก าหนด โดยผู้เรียนจะเขียนสิ่งที่เป็นปัญหา จากนั้นพิจารณาปัญหาแล้วเลือกว่าอะไรคือปัญหาที่
แท้จริง 

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหา 
โดยผู้เรียนระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก าหนดให้จากสถานการณ์ จากนั้นจ าแนกและจัด
หมวดหมู่สาเหตุของปัญหา และคาดคะเนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของ
ปัญหาจากข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

3. การเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมอย่างละเอียด โดยอภิปรายร่วมกันเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุด 

4. การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาให้มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาวัดได้จากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบมีลักษณะเป็น
สถานการณ์ 5 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยค าถามย่อย 4 ข้อ แต่ละข้อค าถาม
ย่อยจะสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการแก้ปัญหาทั้ง 4 องค์ประกอบ 
ในแต่ละข้อค าถามมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก โดยค าตอบในตัวเลือกมีข้อถูกอยู่เพียงข้อเดียวส่วนข้อ 
อ่ืน ๆ เป็นตัวลวง รวมค าถามย่อยทั้งหมด 20 ข้อ  

3. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการสื่อ
ความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสังเกตและประสบการณ์เดิม 
มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล โดยความเข้าใจสามารถแสดงออกในรูปของการ
อธิบาย  การคาดคะเน การแปลความหมาย การตีความหมาย และการขยายความ สามารถวัด
โดยใช้แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค าถาม



  11 

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ต้องการวัดความเข้าใจ ดังนี้ ความส าคัญของสารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช กระบวนการเจริญเติบโตของพืช สมบัติของวัสดุและการน าไปใช้  ซึ่งเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ ในแต่ละข้อค าถามมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้  หมายถึง 
ความรู้สึกชอบ รู้สึกพอใจและความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านผู้สอน ด้าน
เนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งสามารถวัดได้โดย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ   

5. ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ต้นอ่อน
ทานตะวัน คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ได้หลังจากการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ สูงกว่าก่อนการเรียนรู ้
2. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ อยู่ในระดับมาก  
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู ้
1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
1.3 ทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2.1 ที่มาและความหมายของสะเต็มศึกษา 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2.3 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2.4 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
2.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.6 แนวทางการวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

3. หน่วยการเรียนรู ้
3.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
3.2 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู ้
3.3 ขั้นตอนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
3.4 หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.1 ความหมายความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

5. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายของความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
5.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ 
5.3 การวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
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5.4 ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
6. ความพึงพอใจ 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้  
6.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  
6.3 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ 

 
1. การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการหรือแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่มีล าดับขั้นตอน

ที่เป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
(ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554;  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542: 255; Hills. 1982: 266) โดยการ
จัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, 2554) และสะท้อนการมี
ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับ
สิ่งแวดล้อม (Hills. 1982: 266; สุมน อมรวิวัฒน์. 2533: 460) จนก่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสามารถค้นคว้าหาความรู้ ท าความเข้าใจในข้อมูล 
สามารถน าความรู้ที่ได้ค้นพบไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้ (ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554; 
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542: 255; สุมน อมรวิวัฒน์. 2533: 460) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ยัง
หมายถึง กิจกรรมของบุคคลที่ส่งเสริมให้บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์  เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ โดยสามารถจัดอยู่ในรูปแบบของหลักสูตร (Curriculum) การสอน 
(Instruction) การวัดผล (Measuring) และ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Evaluating) 
(Hough & Duncan. 1970: 144) เป็นการกระท าที่เป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนใน
สถาบันการศึกษา (Good. 1975: 588) และหมายรวมถึงพฤติกรรมของบุคคลที่พยายามช่วยให้
บุคคลอ่ืนได้เกิดการพัฒนาตนในทุกด้าน (Moore. 1992: 4) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะตัวของผู้สอน ผู้สอนควรยึดการสอนด้วยการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนมากขึ้นด้วยการให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิวรรณ 
พชรพรรณพงษ์. 2554) นอกจากนี้การเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นกิจกรรมที่
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ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนศึกษา และลงมือค้นคว้า ปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิด
เป็นองค์ความรู้ (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง โดยก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน อีกทั้งต้องค านึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล  มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เน้นจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานเนื้อหาสาระด้าน
ต่าง ๆ อย่างสมดุล นอกจากนี้ผู้สอนควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้  กระบวนการคิดและ
ความสามารถต่าง ๆ โดยผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นระบบ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเลือกกิจกรรม
และวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนบนพื้นฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ไว้หลากหลาย สามารถแบ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
ได้ 4 ประการ ดังนี้   

1.2.1. ผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนเป็น
อันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ รวมถึงความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน (อุษา คงทอง และคณะ, 2553) 
อีกทั้งผู้เรียนยังเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ เพราะการจัดการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องมีผู้เรียนเป็นผู้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดให้ ท าให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่ต้ังไว้ (ประไพ ฉลาดคิด . 
2548)  

1.2.2 ผู้สอน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ เพราะต้องเป็นผู้รู้
หลักสูตรและน าเนื้อหาสาระมาด าเนินการสอน มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดเวลา
ของการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
บทเรียน มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีตามเจตนารมณ์ของบทเรียนและหลักสูตร 
นอกจากนั้นครูยังต้องมีความสามารถใช้สื่อประกอบการสอนและสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้
วางไว้ท าให้การสอนด าเนินไปได้อย่างราบรื่น (ประไพ  ฉลาดคิด, 2548) 

1.2.3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นตัวบ่งชี้ถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนควรจะค านึงถึงผู้เรียนในฐานะเป็นบุคคล
หนึ่ง ซึ่งผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับความต้องการพื้นฐาน และผู้สอนจะต้องหาวิธีที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อความส าเร็จแห่งการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ต่อไป (อุษา คงทอง. 2553) 

1.2.4. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นสิ่งส าคัญโดยผู้สอนมีหน้าที่ก าหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ การ
จัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดผลที่ดีทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียนนั้น สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึง เช่น ความเหมาะสมของสีในห้องเรียน เสียง
รบกวนจากภายนอกห้องเรียน (ประไพ ฉลาดคิด. 2548) อย่างไรก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียนก็ยังมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกนอกเหนือจากตัวผู้สอน เช่น ผู้เรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรืออาหาร
กลางวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหิวหรือบางครั้งผู้เรียนอาจจะได้รับสิ่งที่กระทบจิตใจเนื่องจาก
ครอบครัว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น (อุษา คงทอง. 2553) 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
1. ผู้สอน ผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อการสอน เพราะเป็นผู้ที่ด าเนินการ

จัดการเรียนรู้โดยศึกษาหลักสูตรและน าเนื้อหาสาระมาด าเนินการสอน มีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผู้เรียน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนแต่
ละคนมีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด และความสมบูรณ์ของร่างกาย อีก
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ทั้งการสอนจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีผู้เรียนเป็นผู้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดให ้ 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญว่าผู้เรียนจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนรู้ ดังนั้น
ผู้สอนควรค านึงถึงผู้เรียนและต้องหาวิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนให้มาก
ที่สุด 

4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ในการสอนที่ต้องการให้เกิดผลดีทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนนั้น สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง 

1.3 ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การจัดการเรียนรู้มีหลักที่ส าคัญที่ผู้สอนควรค านึงถึง เพื่อช่วยให้การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้มีหัวใจส าคัญ คือ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรู้นั้นต้องเกิดขึ้นได้
ทุกที่ทุกเวลา (สุมน อมรวิวัฒน์. 2541:5) ซึ่งกิจกรรมที่ผู้สอนน ามาจัดการเรียนรู้ ควรเป็นกิจกรรม
พื้นฐานที่สามารถพบเห็นในชีวิตจริง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(อรัญญา สุธาสิโนบล. 2545: 21) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น ผู้สอนควรสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยเชื่อมโยง ผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
(วิเศษ ชิณวงศ์.2544: 28) การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ผ่านมา โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st century skills: 2009) ได้กล่าวถึง กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 
21 ดังนี้ ด้านเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ในสาระวิชาหลัก ได้แก่  การอ่าน การเขียน และการ
ค านวณ และความรู้เชิงบูรณาการ ได้แก่ โลก ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
การปกครองและหน้าที่พลเมือง ด้านคุณลักษณะ ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้านการท างาน 
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้และคุณลักษณะด้านศีลธรรม และด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 
ส่งผลให้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 มีผลต่อการด ารงชีวิตของคน
ในสังคม ระบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย
ลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์
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ความรู้ กระบวนการ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดผลลัพธ์ทั้งด้านความรู้และ
ด้านทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งทักษะในศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จัก
เรียนรู้ รู้จักการท างาน รวมถึงการแก้ปัญหา (Partnership for 21st Century Skills. 2015; วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์. 2554) โดยทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีรายละเอียด (Partnership for 21st Century Skills. 2015;  สุนันท์ สังอ่อง. 2555: 34) ดังนี้ 

1.3.2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่ก าหนดความพร้อมของ
ผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ทักษะย่อย คือ 

1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ผู้เรียนต้อง
มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ และสามารถน านวัตกรรมไปใช้ในชีวิตจริง
ได้  

2) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem 
solving) ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการลงข้อสรุป
และมีการ ตัดสินใจ และผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบได้  

3) การสื่อสาร (Communicating) ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างชัดเจน  

4) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with others) คือ ผู้เรียน
ความสามารถ ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของงาน  

1.3.2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information media and 
technology skills) เป็นทักษะที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ เครื่องมือ ร่วมทั้งสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

1.3.2.3 ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and career skills) การท างานในยุค
ปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญผู้เรียนต้องมีสิ่งอ่ืน
นอกเหนือจาก ความรู้ และทักษะการคิด เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยทักษะต่อไปนี้ 

1) สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Flexibility and adaptability) ผู้เรียนต้อง
ม ีทักษะการปรับเปลี่ยนได้และการมีความยืดหยุ่น  
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2) มีความคิดริเริ่มและน าตนเองได้ (Initiative and self-direction) ผู้เรียน
ต้องมี ทักษะการจัดการเรื่องเป้าหมายและการวางแผนการท างาน  ท างานได้อย่างอิสระและ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

3) ทักษะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and cross-cultural skills) 
ผู้เรียนต้องมีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
สามารถค้นคว้าหาความรู้ ท าความเข้าใจในข้อมูล สามารถน าความรู้ที่ได้ค้นพบไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้เป็นการบ่งบอกถึงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน การ
จัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นได้ยึดหลักของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ตามความคิดของนักการศึกษาที่มีแนวคิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เชื่อว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางความคิด เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่  ผู้สอนเอง
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554) การเรียนรู้ในอนาคตนั้น
ต้องมีลักษณะการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เป็นทีม และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จะเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันได้   

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เป็นหลักการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดีนั้น ผู้สอน
ควรค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
กิจกรรมที่ใช้ควรเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมใกล้ตัวที่ผู้เรียนสามารถพบ
เจอในชีวิตประจ าวัน และควรสอดแทรกความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะหลัก คือ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา (Problem-solving) ซึ่งมีคนใช้ค าที่หลากหลาย เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Gagne. 1970: 407; Soden. 1994: 27; ศิริเพ็ญ ไหมวัด. 
2551:2) และทักษะในการแก้ปัญหา (Good. 1973: 306;  ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น. 2546:4) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่าความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยในทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เพื่อน ามาประกอบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
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เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 
 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

2.1 ที่มาและความหมายของสะเต็มศึกษา 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
คุณภาพทางด้านวิศวกรรม นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์ เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาไม่สนใจ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Koehler, Faraclas, Giblin,Moss and 
Kazerounian. 2013) จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได้ปฏิรูปการศึกษาโดยก าหนด
เป้าหมายว่าต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ National Research 
Council ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น (NRC. 2012) หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้ได้มีการผนวกความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน  เป็น
ที่มาของสะเต็มศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้หันมาสนใจอาชีพที่ก าลังขาดแคลน 
การจัดการศึกษาแบบนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แบบบูรณาการและมีโอกาสในการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการท างาน เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา เป็นต้น (Schachter, 2012) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการระหว่าง 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าความรู้ของแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการผสมผสานใน
ส่วนของเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้า สิ่ง
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เพราะการด ารงชีวิตนั้น เราต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถในศาสตร์ต่างๆร่วมกัน ไม่ได้แยกวิชาใด วิชาหนึ่ง (Dejarnette. 2012; Wayne. 
2012) 

มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้สรุปได้ ดังนี้ 
สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษา (สสวท.2557:4) รูปแบบการเรียนรู้

(เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า. 2559:4) หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงาน (อาทิตยา 
พูนเรือง. 2559:5)   ที่บูรณาการ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน (เพชรศิรินทร์  
ตุ่นค า. 2559:4;อาทิตยา พูนเรือง. 2559:5) โดยนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาความรู้
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ความเข้าใจและฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี น าความรู้มา
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหา (อาทิตยา พูนเรือง . 2559:5) สร้างประสบการณ์ ทักษะ
ในการใช้ชีวิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ใน
อนาคตของผู้เรียน (สสวท.2557:4) และเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อ
ความต้องการของมนุษย์ โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
วิศวกรใช้ในการหาค าตอบสิ่งที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (Dugger. 2010: 1-3;นิตยา  
ภูผาบาง. 2559:8)  

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้
ที่มีการ บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ที่ได้จากการเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 
2560 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
ความรู้ และคุณธรรม โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุง 2553 หมวดที่ 4 
ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และมี
การบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ต้องมีการผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

2.2.1.1 ความหมายของการบูรณาการ 
บูรณาการ (Integrate) คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาและกระบวนการ

เรียนรู้ให้สัมพันธ์กันเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง  ๆ มาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน  (ปริศนา กลั่นเขตรกรรม. 2553: 48) นอกจากนี้บูรณาการเป็นการท าให้หน่วยย่อย ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ (Rudnitski. 1998: 137) 
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โดยบูรณาการในทางการศึกษา คือ การน าเอาศาสตร์ต่าง  ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ธนพล กลิ่น
เมือง. 2550: 16; ฉันทนา วิริยเวชกุล.2558: 16) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีวิธีการสอนที่
หลากหลาย โดยใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักแล้วสอนเชื่อมโยงให้สัมพันธ์
กับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างกลมกลืน (ปริศนา กลั่นเขตรกรรม. 2553: 48) และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม  และผู้เรียน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (ทิศนา แขมมณี.2558: 
147) 

จากความหมายข้างต้น การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงศาสตร์หลายสาขาวิชา 
มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กัน โดยแต่ละสาขาวิชาจะเอ้ือประโยชน์แก่กัน เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้อย่างยั่งยืน มีลักษณะเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวม ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง  

2.2.1.2 รูปแบบของการบูรณาการ 
การบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หลายสาขาวิชาให้

สัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
โดยรูปแบบการบูรณาการสามารถแบ่งได้ ดังนี้  

1) หลักสูตรบูรณาการ (Curriculum integration) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข. 2556: 2) คือ รูปแบบการบูรณาการที่น าเนื้อหาสาระจากวิชาต่าง ๆ มา
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2) การบูรณาการเรียนการสอน (Instructional integration) คือ รูปแบบ
การบูรณาการที่จัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีสอนและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. 2556: 2) โดยการบูรณาการเรียนการสอนมี 
2 รูปแบบ คือ การบูรณาการภายในวิชา และการบูรณาการระหว่างวิชา (ฉันทนา วิริยเวชกุล. 
2558: 21) มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การบูรณาการภายในวิชา เป็นการบูรณาการที่มีลักษณะครูสอนคน
เดียว สอนวิชาเดียว แต่มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างเนื้อหาในกลุ่มวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน 

(2) การบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการบูรณาการที่มีลักษณะครูสอนคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยยึดเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลัก แล้วน าเนื้อหาวิชา 
อ่ืน ๆ มาเชื่อมโยง ภายใต้หัวเรื่องการเรียนรู้เดียวกัน 
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นอกจากนี้ รูปแบบการบูรณาการสามารถแบ่งโดยใช้ลักษณะเนื้อหาสาระเป็นเกณฑ์ 
สามารถแบ่งได้ ดังนี้  

(1) การบูรณาการวิธีสหวิทยาการ (Interdisciplinary model) (ชนาธิป พรกุล. 2555: 
113; สุคนธ ์สินธพานนท์.2558: 103) เป็นวิธีการผสมผสานสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
โดยการจัดเป็นหน่วย (Theme) คล้ายหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีครู
หลายคนร่วมกันพิจารณาก าหนดหัวข้อหรือแกนหลัก และร่วมกันก าหนดเนื้อหาที่จะสอนเพื่อไม่ให้
เกิดการซ้ าซ้อนในการจัดการเรียนรู ้

(2) การบูรณาการวิธีพหุวิทยาการ (Multidisciplinary model) เป็นวิธีการน าเนื้อหา
สาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสอดแทรก (Infusion) ในสาระการเรียนรู้อ่ืน การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ครู
สอนคนเดียว โดยสอนในเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง แล้วมีการบูรณาการเนื้อหาหรือ
ทักษะกระบวนการในสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจากวิชาต่าง ๆ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือผลงานของผู้เรียน วิธีนี้เป็น
การสอนบูรณาการแบบสอดแทรกโดยผู้สอนคนเดียว แต่บูรณาการความรู้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2.1.3 รูปแบบของการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ การบูรณาการแบ่งได้เป็น  4 ระดับ 
(ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ. 2558) ดังนี้  

1. การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูแต่ละวิชาจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาของตนเอง เป็น

การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน โดยการ  
จัดการเรียนรูแ้บบนี้คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไปที่
ครูผู้สอนแต่ละ วิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามรายวิชาของตนเอง 

ข้อดี 

(1) ผู้สอนคนเดียวสามารถบริหารจัดการทั้งเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้
และเวลาที่ใช้ได้สะดวก 

(2) ไม่มีผลกระทบการจัดตารางสอนและคาบสอนของผู้สอนท่านอ่ืน 

ข้อจ ากัด 

(1) ผู้สอนคนเดียวอาจไม่มีความช านาญในบางเนื้อหาวิชา 
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(2) เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดอาจซ้ าซ้อนกับวิชาอ่ืน 

2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีหัวข้อหลักของแต่ละวิชาร่วมกัน แต่การจัดการเรียน

การสอนแยกกันในแต่ละรายวิชา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างวิชากับสิ่งที่อยู่รอบตัว
ได้ โดยครูทุกวิชาก าหนดหัวข้อร่วมกันและมีการอ้างอิงถึง  ความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้นๆ การ
จัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการ ช่วยให้นักเรียนเห็นความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่างๆ กับสิ่งที่อยู่รอบตัว  

ข้อดี 

(1) ผู้สอนแต่ละคนสามารถบริหารจัดการทั้งเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และ
เวลาที่ใช้ได้สะดวก 

(2) ลดการซ้ าซ้อนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนลง 
ข้อจ ากัด 

(1) ผู้สอนอาจไม่มีความช านาญในบางเนื้อหาวิชา 
(2) ผู้เรียนมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้ 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเนื้อหาสาระของ  2 วิชาขึ้น

ไป เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้อง และเชื่อมโยงทักษะของแต่ละวิชาได้ การบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชา
ร่วมกัน โดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้อง
กัน ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูผู้สอน ในวิชาที่เกี่ยวข้องต้องท างานร่วมกัน โดยพิจารณาเนื้อหา
หรือตัวชี้วัดที่ตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองโดยให้เชื่อมโยงกับวิชา
อ่ืนผ่านเนื้อหาหรือตัวชี้วัดนั้น 

ข้อดี 

(1) ส่งเสริมการท างานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

(2) ผู้สอนและผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

ข้อจ ากัด 

มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 
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4. การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ กับชีวิตจริง เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ระบุปัญหาแล้วให้นักเรียนระบุปัญหาและ  วิธีการแก้ปัญหา โดยให้
นักเรียนประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือสังคม และ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความสนใจหรือปัญหา
ของนักเรียน โดยก าหนดกรอบหรือหัวข้อหลักของปัญหากว้างๆแล้วให้นักเรียนระบุปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา  

ข้อดี  

(1) ส่งเสริมการท างานร่วมกันของผู้สอนและผู้เรียน และเป็นการช่วยลด
ความซ้ าซ้อนของกิจกรรม 

(2)ผู้สอนและผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

(3)ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ข้อจ ากัด  

(1)มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 

(2)ผู้สอนต้องควบคุมและบริหารจัดการการเรียนให้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดระดับการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับชั้น
เรียนนั้น ผู้สอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของผู้สอนเอง รวมถึงความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา และต้องค านึงถึงความสามารถในการท างานแบบร่วมมือระหว่างผู้สอนที่
อยู่ต่างกลุ่มสาระวิชา และต้องค านึงถึงบริบทในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ในเนื้อหาสาระของ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสอดคล้อง และเชื่อมโยงทักษะของแต่ละวิชา และเป็น
การส่งเสริมการท างานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน  

2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์หรือทฤษฎีสร้างสรรความรู้นิยม 
(Constructivist theory) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ โดยมีพัฒนาการ
มาจาก ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism)(Nodding.1990 อ้างถึงใน ไพจิตร สดวกการ. 2539: 2) 
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และเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน โดยเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น (กมลฉัตร กล่อมอ่ิม, ชัยวัฒน์ 
นามนาค, วารีรัตน์ แก้วอุไร และวิเชียร ธารงโสตถิสกุล, 2557)  

2.2.2.1 แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีที่เป็นรากฐานส าคัญนั้น มีนักจิตวิทยาและ

นักการศึกษา คือ Jean Piaget และ Lev Vygotsky ได้ศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์จะอาศัยพื้นฐาน แนวคิด 2 กลุ่มคือ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา

และกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Piaget อ้างถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. 2552: 12; 
Vygotsky อ้างถึงใน ธมลวรรณ ยะเดหวา. 2545: 24; สุมาลี ชัยเจริญ. 2551:102)  

1)  กลุ่ ม แน ว คิ ด ค อนสต รั ค ติ วิ ส ต์ เ ชิ ง ปั ญญา  (Cognitive 
constructivism) มีรากฐานมาจากความพยายามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ โดยการลงมือกระท าหรือปฏิบัติ ประกอบกับแนวคิดของเพียเจต์ (Jean 
Piaget) ซึ่งเป็นรากฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยทฤษฎีของเพียเจต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ช่วง
อายุ (Ages) และล าดับขั้น (Stages) โดยการจัดการเรียนรู้นั้นมีแนวคิดว่า มนุษย์ต้องสร้างความรู้
ด้วยตนเองผ่านทางประสบการณ์ โดยประสบการณ์จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา 
หรือเรียกว่า สกีมา (Schemas) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวห้องเรียนแบบเพียเจต์ ผู้เรียนจะมีโอกาสสร้าง
ความรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ที่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ได้จากการบอกหรือการสอนจากครู 
โดยครูมีบทบาทในการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ส ารวจ และเป็นการช่วย
ขยายพื้นฐานของแนวคิด (Conceptual) และประสบการณ์ (Experiential) ของผู้เรียน  

2) กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) 
เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานจาก Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดส าคัญว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา” โดย Vygotsky เชื่อว่าผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน ในขณะที่ผู้เรียนอยู่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนที่เรียกว่า “Vygotskian” หรือตามแนว Social constructivism มีหลักการ 4 
ประการ ดังนี้  

(1) การเรียนรู้และการพัฒนา คือ ด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมการร่วมมือ 
(Collaborative activity)  
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(2) โซนพัฒนาการ (Zone of proximal development) ควรจะสนองต่อ
แนวทางการจัดหลักสูตร และการวางแผนบทเรียน  

(3) การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดขึ้นในบริบทที่มีความหมาย และไม่ควร
แยก จากการเรียนรู้ และความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง (Real world)  

(4) ประสบการณ์นอกโรงเรียนควรจะมีการเชื่อมโยงน ามาสู่ประสบการณ์
ในโรงเรียนของผู้เรียน 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นั้น มี
การอาศัยแนวคิดพื้นฐาน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญาและกลุ่มแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม โดยกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา มีแนวคิดมาจากความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ โดยการลงมือกระท าหรือปฏิบัติ 
โดยการจัดการเรียนรู้นั้นมีแนวคิดว่า มนุษย์ต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านทางประสบการณ์ 
ส่วนกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม มีแนวคิดส าคัญว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน  

2.2.2.2 เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระท า (Active process) (DeVries 
and Kohlberg.1987; วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2541;จิราภรณ์ ศิริทวี.2541) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล 
เป้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ ครูมีบทบาท
เป็นผู้ให้ค าแนะน า ผู้สอนจะต้องสื่อสารกับผู้เรียนในลักษณะของการกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืนได้เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้
ได้ดีผ่านกระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยเสริมให้เกิดการทักษะทาง
สังคม เช่น ความรับผิดชอบ การเป็นผู้น า การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 

2) ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ความรู้ที่
ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการ
เรียนรู้ของตนเอง ความรู้และความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม  และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งจะน ามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและจะมีผล โดยตรงต่อการสร้าง
ความรู้ใหม่ (DeVries and Kohlberg.1987) 
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จากแนวคิดทฤษฎีสร้างสรรความรู้นิยมข้างต้นนั้น การเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ น ามาวิเคราะห์ท าความเข้าใจข้อมูล  เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมที่ผู้เรียนมี โดยเน้นกระบวนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากนั้น
ผู้เรียนสร้างค าอธิบายข้อมูลหรือให้ความหมายข้อมูลด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนนั้นครูมี
บทบาทที่ส าคัญ โดยครูท าหน้าที่ชี้แนะน าทางให้ผู้เรียน โดยเริ่มจากการเสนอปัญหาหรือค าถาม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันในกลุ่ม เพื่อช่วยกัน
แก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิด สามารถท าความเข้าใจต่อปัญหาและผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี น าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

2.2.3 แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning: PL) 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาจากการที่นักปรัชญาการศึกษา Dewey ได้เริ่ม
ใช้วิธีการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ที่น าเอาความสามารถของผู้เรียนมาใช้ในการเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้เชิงลุก (Active learning) โดย
ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาและยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่อมามีการพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้โดยร่วมมือกัน (Kolb. 1984 อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2544: 8)  

2.2.3.1 แนวคิดและหลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ีมีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ

เป็นการเรียนรู้ที่มีความเชื่อว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยแนวคิดของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีดังนี้ 

จิราณี เมืองจันทร์ ( 2557:3) อธิบายกรอบแนวคิดของการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ดังนี้  

1) ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง 
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2) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจเลือก บทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท างานร่วมกัน 

3) ผู้เรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ท า
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4) ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์ของตนเอง อาจใช้
ใบชี้แจงก าหนดกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอประสบการณ์ 

พรทิพย์ อุดมสิน ( 2555: 10-56) กล่าวถึงหลักการส าคัญของการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม คือ การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) กับ
กระบวนการกลุ่ม (Group process) โดยองค์ประกอบของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น 
ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วจะสามารถใช้ประสบการณ์เดิมของตนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทดลองใช้ความรู้ได้ดี  ผู้เรียนต้องปฏิบัติผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ดังนั้นการให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นทีม ผู้เรียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกัน และช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 

กรมวิชาการ (2546: 30) ได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 

1) ประสบการณ์ (Experience) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิม
ของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 

2) การสะท้อนความคิดและถกเถียง (Reflect and discussion) เป็น
ขั้นตอนที่ผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน                                         

3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด  (Understanding and 
conceptualization) เป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจเพื่อน าไปสู่ความคิดรวบยอด ซึ่งอาจเกิดขึ้น
โดยผู้เรียนเป็นฝ่ายริเริ่มและผู้สอนเป็นฝ่ายช่วยเติมให้สมบูรณ์ 

4) การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experience) คือ การให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสน าเอาความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของตนเอง 

การเรียนรู้จากประสบการณ ์คือ กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ โดยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมี 
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หลักการ (Kolb and Fry. 1975) ดังนี้ 
1) ประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนน า

ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ของตนเอง  
2) สะท้อนความคิด/อภิปราย (Reflection and discussion) เป็นขั้นตอน

ที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนและสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดประเด็นหัวข้อในการอภิปราย 

3) ความคิดรวบยอด (Concept) เป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากผลของการสะท้อนความคิดและอภิปราย 
เพื่อน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดของตนเอง 

4) ทดลอง/ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) เป็น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนน าผลจากขั้นความคิดรวบยอดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็น
แนวทางของตนเอง 

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ
เรียน การสอนในทุกรายวิชา โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกัน รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับสะเต็มศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมนั้น เป็นการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งมีข้อดีก็คือ
เป็นการกระต้นให้ผู้เรียนได้ดึงเอาประสบการณ์เดิมของตนเองใช้ในการเรียนรู้  ผู้เรียนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจาก
เพื่อนในกลุ่ม และผู้เรียนได้ช่วยกันท างานให้ส าเร็จ โดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ แต่
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นก็ยังมีข้อจ ากัด คือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม อาจมีผู้เรียนบางคนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยอมแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนและการท ากิจกรรมกลุ่มอาจท าให้
ผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกคน (Kolb. 1984 อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข. 2544: 8)  
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2.2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner)  
บรูเนอร์ ได้พัฒนามาจากทฤษฏีของเพียเจต์ โดยบรูเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกจะ

รับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery learning) 
(Bruner.1969:127)  

2.2.4.1 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) 
บรูเนอร์มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียน

จะต้องลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิม (Bruner.1969:127;ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552) โดยมีแนวคิดของทฤษฎี ดังนี้ 

บรูเนอร์จัดล าดับขั้นพัฒนาการเรียนรู้ทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขั้น ได้แก ่
ขั้นที่ 1 Enactive representation ในขั้นนี้เด็กจะมีอายุระหว่างแรกเกิด – 

2 ขวบ มีการพัฒนาการทางสติปัญญา โดยเรียนรู้จากการกระท า การสัมผัส หรือเรียกว่า  
Enactive mode 

ขั้นที่ 2 Iconic representation ในขั้นนี้เด็กจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการมองเห็น การสัมผัส การสร้างจินตนาการผ่านการใช้ความคิด ซึ่งพัฒนาการในขั้นนี้
จะเพิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก 

ขั้นที่ 3 Symbolic representation ขั้นนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุด 
เด็กสามารถใช้การคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ ในขั้นนี้เด็กจะเรียนรู้ได้ดีผ่าน
สิ่งที่เป็นนามธรรม 

แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ผู้สอนควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ดี (วารุณี หนองห้าง. 2553) 
2) ก่อนสอนผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน (วารุณี หนองห้าง. 2553) ซึ่งการจัดโครงสร้างของความรู้ให้มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 
27-28) ดังนี้ 

(1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้
จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ และการลงมือกระท าช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
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(2) ขั้นการเรียนรู้จากการคิด (Iconic stage) เป็น ขั้นที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริง 

(3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic stage) เป็นขั้น
การเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนได้ 

3) ผู้สอนควรจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
(วารุณี หนองห้าง. 2553) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับระดับ
ความพร้อมของผู้เรียนและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน.์ 2552: 27-28) 

4) ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน (วารุณี หนองห้าง. 2553) การคิดแบบหยั่งรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผล
อย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 
27-28)  

5) ผู้สอนสร้างแรงจูงใจภายในให้แก่ผู้เรียน (วารุณี หนองห้าง. 2553) ซึ่ง
แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 
2552: 27-28)  

6) ผู้สอนควรสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน (วารุณี หนองห้าง. 2553) 
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่เราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสามารถจัดประเภทของสิ่ง
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 27-28)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของ
ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนควรมีการวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ผู้สอนควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่ส าคัญผู้สอนควรสร้าง
แรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี มีความหมายต่อผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
  



  33 

2.3 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายลักษณะของสะเต็มศึกษาในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามี 3 ลักษณะ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดได้ทุกระดับชั้น และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการต่าง ๆ (Dejarnette. 2012; Wayne. 2012; Breiner, Harkness, Johnson, 
& Koehler. 2012) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) โดยการน าความรู้ เนื้อหา ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้แก ่

2.3.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์ (S) ซึ่งเน้นการท าความเข้าใจธรรมชาติ โดยใช้
วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry-based science teaching) 
วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific problem-based activities) การสอนวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบสะเต็มศึกษาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

2.3.1.2 วิชาเทคโนโลยี (T) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือ Engineering design process  

2.3.1.3 วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นสาขาวิชาที่เน้นกระบวนการการคิด
สร้างสรรค์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน 

2.3.1.4 วิชาคณิตศาสตร์ (M) เป็นสาขาวิชาที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด
คณิตศาสตร์ (Mathematical thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดกลุ่ม การ
จัดรูปแบบ และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติของเรขาคณิต ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ
ความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร โดยเป็น
การส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง ผ่านกิจกรรมการเล่นหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

2.3.2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการที่สามารถ
จัดการสอนได้ในทุกระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นอนุบาล  นอกจากสะเต็มศึกษาจะเป็นการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาแล้ว สะเต็มศึกษายังเป็นการบูรณาการด้านบริบท (Context integration) ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 
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2.3.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21  

2.3.3.1 พัฒนาการด้านปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 
2.3.3.2 พัฒนาการด้านทักษะการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ

คิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
2.3.3.3 พัฒนาการด้านคุณลักษณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างาน

กลุ่ม การท างานเป็นทีม พัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมภาวะผู้น า 
นอกจากนี้ลักษณะของสะเต็มศึกษายังเป็นการสอนในศาสตร์หลาย

แขนง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามระดับชั้น (Gonzalez. 2012: 1) และยังเป็นการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานหรือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยการบูรณาการเนื้อหาผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เพื่อน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน (สสวท.2557: 4-6)  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) มีการน า
ความรู้และเนื้อหา รวมถึงวิธีการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน นอกจากนี้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถจัดการสอนได้ในทุกระดับชั้น ต้ังแต่ชั้น
อนบุาล และเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ  

2.4 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือไขข้อสงสัย  โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นเน้นวิธีการสืบสอบ  (Inquire 
method) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) 
(MOS. 2007) โดยมีแนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมที่ได้รับเข้าด้วยกัน และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบกับความรู้ที่มีอยู่เดิม 
(Martin. 1994: 44 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2548: 15) 
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2.4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) เป็น

แนวทางที่วิศวกรใช้ในการสร้างสรรค์หรือผลิตผลงาน โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์(UMASS. 2007: online;สสวท.2558: 35) 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมยังเป็นระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาค าตอบของ
ปัญหาที่พบ โดยการออกแบบและผลิตสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้(ESE. 2001: online) 

จากความหมายข้างต้น กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คือ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่วิศวกรใช้ในการหาค าตอบสิ่งที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนง 
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.4.2 ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหา  ซึ่งมีหลาย

รูปแบบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
1) การระบุปัญหา (Identify a challenge) (NRC. 2012; สสวท.2557: 

4) ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหา โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ ปัญหาคืออะไร 
แนวทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนด
ขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการในการแก้ปัญหา 

2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Explore ideas) 
(NRC. 2012; สสวท.2557: 4) ผู้เรียนส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยการระดมความคิด
ประเด็นต่อไปนี้ แนวทางการแก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร แก้ปัญหาได้อย่างไร แต่ละกลุ่มค้นหา 
2-3 แนวคิดที่มีแนวโน้มจะแก้ปัญหาได้  

3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) (NRC. 2012; 
สสวท.2557: 4) ผู้เรียนน าข้อมูลและแนวคิดในการแก้ปัญหามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกแนวคิดใน
การแก้ปัญหาท่ีมีแนวโน้มดีที่สุด โดยค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ ระยะเวลา รวมถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไข
ตามสถานการณ์ที่ก าหนด จากนั้นแต่ละกลุ่มวาดภาพร่างชิ้นงานจากแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยระบุอุปกรณ์ที่ใช้อย่างละเอียด 

4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan and develop) (สสวท.2557: 
4) ผู้เรียนก าหนดขั้นตอน     การสร้างชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงาน โดยค านวณหาขนาด รูปร่าง 
สัดส่วน แล้วแต่ละกลุ่มลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(Test and evaluate) (NRC. 2012; สสวท.2557: 4) ผู้เรียนทดสอบชิ้นงาน จากนั้นประเมินผล
ชิ้นงานที่สร้างขึ้น โดยดูว่าชิ้นงานสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ชิ้นงานมีข้อบกพร่องหรือไม่ เพื่อ
น าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ในการปรับปรุงชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด 

6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Present the 
solution) (NRC. 2012; สสวท.2557: 4) ผู้เรียนน าเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้น พร้อมผลการทดสอบ
ชิ้นงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในชิ้นงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน มีข้อดี คือ มีขั้นตอนการ
น าเสนอวิธีแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในชิ้นงานของตนเอง เหมาะกับงานวิจัยที่มีลักษณะการแก้ปัญหาในรูปของสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงาน 
ดังงานวิจัยของ อาทิตยา พูนเรือง (2559) ท่ีได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน พบว่า
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน สามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จริง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

Museum of Science’s National Center for Technological Literacy 
(UMASS. 2007: online) ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 

1) ขั้นต้ังค าถาม (Ask) เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยการผลิต
สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขของการแก้ปัญหาจากการผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ 

2) ขั้นจินตนาการวิธีแก้ปัญหา (Imagine) เป็นการระบุวิธีแก้ปัญหา โดยการ
ระดมความคิด เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาแล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

3) ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการระบุวิธีและขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยก าหนด 
ขั้นตอนในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางนั้น ๆ 

4) ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต (Create) เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา 
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5) ขั้นปรับปรุง (Improve) เป็นการทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อท า
การปรับปรุงให้มีผลงานดีขึ้น แล้วท าการทดสอบสิ่งประดิษฐ์นั้นหลังการปรับปรุงอีกครั้ง 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 5 ขั้นตอน เหมาะกับงานวิจัยที่มี
ลักษณะกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง ผลที่ได้จากการแก้ปัญหาเป็นลักษณะของวิธีการไม่ใช่
สิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงาน ดังงานวิจัยของศราวุธ รามศรี (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมแบบ STEM ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมแบบ 5 ขั้นตอน พบว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 5 ขั้นตอน สามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จริง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง 5 ขั้น ไม่มี
ขั้นตอนของการน าเสนอผลจากการแก้ไขปัญหา ซึ่งขั้นตอนการน าเสนอผู้เรียนจะได้ร่วมอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับผลงานตนเอง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  

Roderic (2001: online) ได้ระบุขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไว้  8 
ข้ัน ดังนี้ 

1) ขั้นระบุปัญหา (Define the problem) เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
2) ขั้นค้นหา (Explore) เป็นการรวมรวบข้อมูล ความรู้ วิธีการเพื่อน าไปสู่การ

ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
3) ขั้นระบุเงื่อนไข (Constraints) เป็นการระบุเงื่อนไข เป้าหมาย แนวทางการ

แก้ปัญหา 
4) ขั้นออกแบบ (Design) เป็นการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางแก้ปัญหา 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบการออกแบบแต่ละวิธี และ

เลือกวิธีที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
6) ขั้นแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ (Delegation) เป็นการมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีความ

ถนัดในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
7) ขั้นระบุเงื่อนไขเฉพาะ (Specification) เป็นการระบุเงื่อนไข ข้อจ ากัดรวมทั้งตัว

แปรท่ีมีผลต่อแนวทางการแก้ปัญหา 
8) ขั้นทดสอบ (Test) เป็นการทดสอบตามแนวทางที่วางแผนไว้ 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 8 ขั้นตอน มีข้อดีคือมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมที่ละเอียด ล าดับขั้นตอนในท ากิจกรรมชัดเจน เหมาะกับงานวิจัยที่มีลักษณะการเก็บผล
ระยะยาวหรือใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 8 ขั้นตอน มี
ข้อจ ากัดคือ ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างมาก และขั้นตอนการท ากิจกรรมมีความซับซ้อน  

2.4.3 บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผู้เรียนและผู้สอน
มีบทบาทส าคัญที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาทของ
ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีรายละเอียด 
(Museum of Science. 2007: online) ดังนี้ 

1) บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

(1) ผู้สอนเป็นคนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะแก้ปัญหา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

(2) ผู้สอนเป็นคนให้ค าแนะน าในระหว่างการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย รวมทั้งเสริมแรงให้กับผู้เรียน 

(3) ผู้สอนเป็นคนให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนประเมินแนวทางการแก้ปัญหา 
ทบทวนขั้นตอนในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

2) บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

(1) ผู้เรียนเป็นผู้สังเกตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนแนวทางการแก้ปัญหา 
(2) ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ ทดลอง เพื่อน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีความหมาย 
(3) ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ประเมินผลการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ผู้เรียน

วางแผนไว้ แล้วปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน และสิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.4.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
Museum of Science (2007: online) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิศวกรรม 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการลงมือ

ปฏิบัติด้วยการเรียนรู้แบบสืบสอบ และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
3) เพิ่มความสนใจและความมั่นใจในการประกอบอาชีพวิศวกร  นัก

ประดิษฐ์และนักนวัตกรรมในอนาคตให้กับผู้เรียน 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อการแก้ปัญหาท่ีตนเองสนใจ  
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คือ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่วิศวกรใช้ในการหาค าตอบสิ่งที่สงสัย  โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในแขนงต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นมีนักการศึกษาเสนอขั้นตอนไว้หลากหลาย  

2.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
การน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่กระบวนการจัดการศึกษา

นั้น  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ครู อาจารย์ และผู้บริหาร จะต้องท าความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างละเอียดและถ่องแท้ เพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลกระทบในการจัดการศึกษาในอนาคต หรือส่งผลให้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ (Rachel.2008; Bybee. 2009) 
ดังนั้นทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญและท าความเข้าใจถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่ถูกต้อง โดยศึกษาถึงข้อดี ลักษณะของรูปแบบ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา รวมไปถึงศึกษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (The Wheelock College Aspire Institute. 2010) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนนั้นมีการก าหนดกรอบเวลาไว้
อย่างชัดเจนและให้สอดคล้องกับภาระงานของนักเรียน อาจแบ่งกิจกรรมได้เป็นกิจกรรมช่วงเวลา
สั้น (4-6 ชั่วโมง) หรือจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานย่อย (2-8 สัปดาห์) หรือการท าโครงงาน 
(Project-based learning: PBL) ระยะยาวตลอดภาคเรียนก็ได้ (อภิสิทธิ์ ธงไชย. 2556) การจัด
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กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่มีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผสมผสาน
กับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้น าความรู้มาออกแบบ
ชิ้นงานหรือ สร้างสรรค์วิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน      

จากการทบทวนวรรณกรรม(Ricks, 2006; Bybee, 2009; Kathleen Leslie Cripe, 
2012; Dejarnette, 2012; Schachter, 2012) สามารถสรุปรายละเอียดการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในรายวิชาวทิยาศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

2.5.1 ระดับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถจัดให้กับผู้เรียนต้ังแต่ระดับ

อนุบาล จนถึงระดับปริญญาขึ้นไป ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ก็จะแตกต่างกันไป
ตามระดับผู้เรียนและความเหมาะสมของวัยผู้เรียน เช่น ปิยพร ค้าสุวรรณ์ (2558:175-185) ได้
ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์(Scientific inquiry) พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อน
การทดลอง ณัฐพล โยธานิติกุล (2558: 113) ได้ศึกษาการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยศึกษานักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–วิศวกรรมศาสตร์ ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการเจริญเติบโตหลังการ
ปฏิสนธิของพืชดอก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ตามความถนัดโดยนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม นักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้
ทางชีววิทยาและฟิสิกส์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยาในเชิงบวก และมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ Catherine (2012: 30–39) ยังได้
ศึกษาลักษณะของรูปแบบสะเต็ม โดยการศึกษาเน้นที่โรงเรียนมัธยมที่ได้รับคัดเลือกจากภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการประกอบ
อาชีพสาขาสะเต็ม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนตาม
แนวทางสะเต็มมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและสามารถฝึกงานในการ
ประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการหลังส าเร็จการศึกษาได้ 
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2.5.2 การบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจาก

สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี และวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ผู้สอนยัง
สามารถบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาอ่ืนๆเช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะได้อีก
ด้วย เช่น บุญเลี้ยง จอดนอก (2558) ซึ่งได้ศึกษาการบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจของนักเรียนและการประยุกต์ใช้แนวคิดของตนเองในเรื่องภาวะโลกร้อนภายใต้กรอบแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ผลการบูรณาการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะช่วยให้นักเรียนแสดงความหมายในการเรียนรู้  และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้ 

2.5.3 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีลักษณะที่หลากหลาย ดังนี้ 
1) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงาน  

โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อ
โครงงานที่ตนเองสนใจ จากนั้นผู้เรียนด าเนินการท าโครงงานด้วยกระบวนการบูรณาการกับ
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ที่น ามาใช้ใน
โครงงานได้ และผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการท าโครงงานของผู้เรียน เช่น การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
ออกแบบวิศวกรรมผ่านกิจกรรมโครงงาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สอนมี
สถานการณ์ให้นักเรียนแก้ปัญหา โดยการสร้างเครื่องยิงส่งเสื้อยืดให้กับคนดูในสนามบอลขนาด
ใหญ่ จากการศึกษาพบว่านักเรียนที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จจะต้องเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์
และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในเรื่องตรีโกณมิติอย่างลึกซึ้ง(Fantz and Grant. 2013) 

2) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง 
โดยส่งเสริมการใช้วิธีการสืบเสาะ (Inquiry-based method) การสอนด้วยวิธีนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือไอแพด 
แต่ต้องมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นแหล่งข้อมูลที่เพียงพอในการศึกษาของผู้เรียน  โดยผู้สอน
จะเป็นคนคอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล (Site) แก่ผู้เรียน เช่น การศึกษาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  โดย
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ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์(Scientific inquiry)ผ่านการทดลอง พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อน
เรียน(ปิยพร ค้าสุวรรณ.์2558:175-185) 

3) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ การสอนสะเต็มด้วยกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิด โดยผู้สอน
จะก าหนดสถานการณ์หรือปัญหามาให้ จากนั้นผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาทางออกหรือ
หาแนวทางการแก้ปัญหา อาจแสดงออกมาในรูปแบบของชิ้นงานหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาก็ได้  
โดยต้องมีการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้วย เช่นการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนแบบสะเต็มศึกษาผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนมัธยมปลาย  โดยนักเรียนจะต้อง
ออกแบบหุ่นยนต์ที่มีการใช้ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการออกแบบอิสระที่ไม่ซ้ ากัน 
โดยนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน เมื่อจบการแข่งขันพบว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผลแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ได้ (Chung.2014)  และการศึกษาเกี่ยวกับการ
เพิ่มความสนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้สะเต็มศึกษา มีการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาโดยผ่านการสร้างโมเดลโยโย่กับความคิดทางฟิสิกส์และความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นักวิจัยพบว่านักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์ มากถึง 50 แนวคิด 
และนักเรียนหลายคนน าเสนอประสบการณ์ของนักเรียน โดยใช้ค าอธิบายที่ดีและเข้าใจง่าย ดังนั้น 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ช่วยให้นักเรียนระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนได้ 
(Fang.2013) 

4) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมค่าย ซึ่งค่ายสะเต็มศึกษาก็มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นการแนะน าด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนในระดับเกรด 6-8 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ใช้เวลา 2 สัปดาห์ เมื่อ
ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมรูปแบบสะเต็มที่ผู้สอนเตรียมไว้ จะเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ
ให้กับผู้เรียน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้เรียนจะได้ไปทัศน
ศึกษา สัมผัสกับลักษณะของอาชีพจากสถานที่จริง โดยจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้  มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษาในการเลือกประกอบอาชีพ เช่น การศึกษาเรื่องการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา โดยใช้สถานการณ์ในโรงงานช็อคโกแลต เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
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นักเรียนได้รับการกระตุ้นทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความมั่นใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนมีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตช็อคโกแลตมากขึ้น (Marle.2014: 345-350) 

5) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งที่การใช้ปัญหาจริงหรือการจ าลองสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด สามารถน าประเด็นจากปัญหาไปสู่การ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางแก้ปัญหา เช่น การศึกษาการปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เรื่องการเจริญเติบโตหลังการปฏิสนธิของพืชดอก โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อเชื่อมโยงหลักการ
ทางฟิสิกส์กับการเคลื่อนที่ของเมล็ดพืช โดยใช้โปรแกรมในการบันทึกและน าเสนอผลการทดลอง
และใช้กระบวนการทางวิศวกรรม ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเด็นที่สนใจ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนทุกคนมีบทบาทในกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 และท ากิจกรรมตามความถนัดของ
ตัวเอง ซึ่งเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในเชิงบวก 
และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ณัฐพล โยธาธิติกุล. 2558) 

จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ส าหรับการใช้
ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นการน าความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบไปใช้ในชีวิตจริง โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาผ่านโครงงาน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านการทดลอง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมค่ายและการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาผ่านการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.6 แนวทางการวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข

หรือสัญลักษณ์ที่แสดงคุณภาพของผู้เรียน การวัดและประเมินผลที่ดีควรจัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการวัดและเลือกใช้เครื่องมือ รวมถึงก าหนดวิธีการวัดให้เหมาะสม 

การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการประเมินผู้เรียนตามสภาพ
จริงจากการปฏิบัติกิจกรรม ในการวัดนั้นใช้วิธีการที่หลากหลายขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ี
สอดคล้องกับชีวิตจริงซึ่งสามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ
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ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ มีนักการศึกษาให้แนวทางการวัดและประเมินผลสะเต็ม
ศึกษาไว้ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยสรุปได้ 2 วิธี (Edward M.Reeve.2013: 12-15; วิชัย 
วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล.2557: 147 ;ชวลิต ชูก าแพง.2550: 132) ดังนี้ 

2.6.1 การประเมินระหว่างเรียน (Formative assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม  โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะเน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งผู้สอนควรใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1) ก าหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการเรียน  
2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  
3) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้แสดงความคิดเห็นและฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
4) การบันทึกข้อมูล 

2.6.2 การประเมินหลังเรียน (Summative assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบวา่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและแนวคิดเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
อาจเป็นการตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ หลังจากผู้เรียนได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วย
หนึ่งหรือหลายหน่วย วิธีนี้รวมการประเมินปลายภาคเรียนด้วย ผู้สอนควรใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงงาน เป็นต้น 

การวัดและประเมินผลสะเต็มศึกษา มีหลากหลายวิธีการโดยต้องค านึงถึงสิ่งที่
ต้องการวัด และเลือกแนวทางให้เหมาะสม (สสวท. 2558) ดังนี้  

2.6.3 การประเมินจากสภาพจริง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยการแสดงออก การกระท าหรือผลงานของผู้เรียน ในขณะที่
ผู้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการท างานและความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน การประเมินจากสภาพจริงที่ดีควรมีการประเมิน
หลายๆด้าน โดยใช้วิธีประเมินหลากหลายวิธีและต้องประเมินอย่าง 

2.6.4 การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการในด้านความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ซึ่งประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท ากิจกรรม และประเมินจาก
กระบวนการท างานกลุ่มและกระบวนการคิดของผู้เรียน 
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2.6.5 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (Subjective test) การประเมินตาม
สภาพจริงจะลดความส าคัญของการทดสอบ เพราะมีการใช้แบบทดสอบลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อสอบข้อเขียนก็ยังมีความจ าเป็น เนื่องจากใช้วัดความสามารถทางด้านความรู้ความเข้าใจใน
หลักการต่าง ๆ ได้ ดังนั้น  กระบวนการประเมินจึงยังคงใช้แบบทดสอบข้อเขียนร่วมด้วยโดยจะลด
บทบาทของแบบทดสอบที่วัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจ า แต่จะมุ่งเน้นประเมินด้านความเข้าใจ 
การน าไปใช้ แบบทดสอบในลักษณะนี้จะต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนตอบและสถานการณ์ที่
น ามาใช้ควรสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการความรู้ใน 
4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ โดยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ได้มีนักการศึกษาเสนอขั้นตอนไว้แตกต่างกัน ได้แก่ 5 ขั้นตอน 6 ขั้นตอน และ 8 ขั้นตอน 
ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะการน าไปใช้ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี ลักษณะเฉพาะ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) มีการน าความรู้และเนื้อหา รวมถึงวิธีการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกัน สามารถจัดการเรียนรู้ได้ในทุกระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นอนุบาล  และเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็ม มีทั้ง
การประเมินก่อน ระหว่างและหลังเรียนซึ่งมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย  

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ได้ดังนี้ 

สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ก าหนดประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) งานวิจัยครั้งนี้จัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยยึดขั้นตอนของNRCและสสวท.(NRC. 2012; 
สสวท.2557) เนื่องจากมีขั้นตอนของการน าเสนอผลจากการแก้ไขปัญหา ซึ่งในขั้นตอนการ
น าเสนอผู้เรียนจะได้ร่วมอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับผลงานตนเอง และได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท า
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ให้ผู้เรียนสามารถทราบข้อบกพร่องของผลงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความ
เหมาะสมและแก้ปัญหาได้จริง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุปัญหา (Identify a challenge) ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ ปัญหาคืออะไร แนว
ทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขต
ของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการในการแก้ปัญหา 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Explore ideas) ผู้เรียน
ส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยการสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดภายในกลุ่มในประเด็น
ต่อไปนี้ แนวทางการแก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และแก้ปัญหาได้อย่างไร  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) ผู้เรียนน าข้อมูลและแนวคิดใน
การแก้ปัญหามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีที่สุด โดยค านึงถึง
ทรัพยากรที่ใช้ ระยะเวลา รวมถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ร่างวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อย่างละเอียด 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan and develop) ผู้เรียนด าเนินการตาม
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่วางไว้ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการสร้างชิ้นงานโดย
ออกแบบชิ้นงาน ค านวณหาขนาด รูปร่าง สัดส่วน แล้วแต่ละกลุ่มลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา (Test and evaluate) 
ผู้เรียนทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาหรือชิ้นงาน จากนั้นประเมินผลงานที่สร้างขึ้น โดยดูว่าผลงาน
สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือไม่ เพื่อน าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา (Present the solution) ผู้เรียน
น าเสนอผลงานที่สร้างขึ้น พร้อมผลการทดสอบผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปบทบาทนักเรียนและครูในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 บทบาทนักเรียนและครูในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

 

ขั้นตอน บทบาทนักเรียน บทบาทครู 
ข้ันท่ี 1 

ระบุปัญหา 
1) สังเกตปัญหาจากสถานการณ์ที่ 
ก าหนด เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1) ก าหนดสถานการณ์ เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

ข้ันท่ี 2 รวบรวม
ข้อมูล 

 

1) ระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
รวบรวบข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้จาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) ก าหนดวิธีแก้ปัญหา จากนั้นพิจารณา 
เลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีดีที่สุด 
 

1) พิจารณาตัวแปรท่ีต้องการ
ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดและ
ช่วยแนะน าแหล่ง 
เรียนรู้เพื่อการค้นหาข้อมูล 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูล 

ข้ันท่ี 3 
ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา 

1) ออกแบบผลงานที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 

1) อภิปรายวิธีการแก้ปัญหา 
ของแต่ละกลุ่ม 
 

ข้ันท่ี 4 วางแผน
และด าเนินการ
แก้ปัญหา 

 
ข้ันท่ี 5 

ทดสอบและ
ปรับปรุงผลงาน 

 

1) ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นการ
วางแผน 
2) สร้างผลงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 
1) ร่วมกันระบุประโยชน์และวิธีทดสอบ 
ผลงานหรือกระบวนการประดิษฐ์ 
2) ร่วมกันวิพากษ์ชิ้นงานของกลุ่มตนเอง 
เพื่อหาข้อบกพร่องและด าเนินการแก้ไข 

1) ต้องสังเกตการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียน ให้ความรู้และ
ค าปรึกษา 
 
1) ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการ
ออกแบบการท ากิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้งการลงข้อสรุปที่ได้จาก
การแก้ปัญหาท่ีก าหนด 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน บทบาทนักเรียน บทบาทครู 
ข้ันท่ี 6 น าเสนอ

ผลงาน 
 

1) น าเสนอและอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจใน 
ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหานั้น 
ได้อย่างชัดเจน 
2) แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน 

1) ประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม
ว่ า เ ป็ น ไปตามที่ ส ถ านกา รณ์
ก าหนดหรือไม่  
2) ให้ข้อเสนอแนะผลงานของ
นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป 

 
3. หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) หมายถึง สาระการเรียนรู้ย่อยหรือเนื้อหาย่อยของ

บทเรียนที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ (Henson .2001 อ้างถึงในนพเก้า ณ พัทลุง.2550:84;กรม
วิชาการ.2548:15;เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว.2547:14) โดยมีการออกแบบการเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ (บุญตา สหวงศ์เจริญ.2554:3; ภัทรวดี แผ้วพล
สง. 2554:31) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่อิงตามหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะ
กระบวนการคิด ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้หน่วยการเรียนรู้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถบูรณา
การเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ได้ (จารีพร ผลมูล.2558:4;สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์.2559:5) โดยการ
น าความรู้ของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน มีการก าหนดแก่นเรื่องของหน่วย และมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีเหตุมีผล  น าไปสู่ความคงทนในการเรียนรู้ (บุญตา 
สหวงศ์เจริญ.2554:3) 

หน่วยการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ยึดตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ควบคู่
ไปกับคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (บุญตา 
สหวงศ์เจริญ.2554:3) และที่ส าคัญมีการก าหนดบทบาทให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อฝึกฝนและเป็น
ร่องรอยส าหรับประเมินว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามที่ผู้สอนก าหนดไว้หรือไม่ มีการ
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ออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
ท างานเป็นทีม มีการสื่อสาร อภิปรายร่วมกัน (สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์. 2559:5) และหน่วยการ
เรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญต่อการจัดการศึกษา โดยหน่วยการเรียนรู้เป็นตัวเชื่อมในการน าหลักสูตรมา
สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

จากการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ย่อยที่มีการออกแบบการเรียน
การสอนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยการ
ออกแบบกิจกรรมนั้นยึดตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มี
การท างานเป็นทีม มีการสื่อสารและอภิปรายร่วมกัน ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่อิงหลักสูตร ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นตัวก าหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้  โดยหน่วยการเรียนรู้เป็นการน า
มาตรฐานการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบของ
หน่วยการเรียนรู้มี ดังนี้ 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้หรือหัวเรื่อง (Theme) โดยต้ังเป็นประเด็นค าถามหรือหัว
เรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ (Henson .2001 อ้างถึงในนพเก้า ณ 
พัทลุง. 2550: 85; ไตรรงค์ เจนการ. 2547: 76;อดุลย์ ไทรเล็กทิม. 2550: 29) 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการกล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ โดย
การก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถปฏิบัติได้เมื่อจบบทเรียน  (Henson . 2001 อ้างถึงในนพ
เก้า ณ พัทลุง. 2550: 85; กรมวิชาการ. 2544:10) 

3. เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน (Henson 
.2001 อ้างถึงในนพเก้า ณ พัทลุง. 2550: 85; ไตรรงค์ เจนการ. 2547: 76; กรมวิชาการ. 2544: 10;
อดุลย์ ไทรเล็กทิม. 2550: 29) 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การเรียนรู ้(ไตรรงค์ เจนการ. 2547: 76; กรมวิชาการ. 2544: 10;อดุลย์ ไทรเล็กทิม. 2550: 29) 

5. การประเมินผล ควรมีความหลากหลาย เช่น การทดสอบ การเขียน การสอบ
ปากเปล่า การท าโครงงาน การอภิปราย เป็นต้น (ไตรรงค์ เจนการ. 2547: 76; กรมวิชาการ. 
2544:10) 
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6. จ านวนเวลา เป็นการก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กรม
วิชาการ. 2544:10) 

จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้มี ดังนี้ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และจ านวนเวลา  

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการใช้หลักสูตร เพราะเป็น

การน ามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้  
1. การสร้างหน่วยการเรียนรู้ (จารีพร ผลมูล.2558:4;สุชานาฏ สุวรรณ

พิบูลย์.2559:70)โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง สาระการ
เรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบในการก าหนดองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อหน่วย เป้าหมายการเรียนรู้ สาระส าคัญ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล (กรมวิชาการ.2544:10) รวมถึงการก าหนดชิ้นงานส าหรับการเรียนการสอน การเขียน
แนะน าหน่วยการเรียนรู้ที่ต้ังขึ้น การก าหนดเวลาและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมการก าหนดสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในหน่วยการเรียนรู้  (Apple. 2003 อ้างถึงในนพเก้า ณ 
พัทลุง.2550:87)  

2. การหาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ โดยน าหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ (จารีพร ผลมูล.2558:4;
สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์.2559:70) จากนั้นทดลองใช้กับผู้เรียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไขหน่วย
การเรียนรู้ให้เหมาะสม (Apple. 2003 อ้างถึงในนพเก้า ณ พัทลุง.2550:87)  

3. การใช้หน่วยการเรียนรู้ (จารีพร ผลมูล.2558:4) น าหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

4. การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ (จารีพร ผลมูล.2558:4) น าข้อมูลที่ได้
หลังจากใช้หน่วยการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่าขั้นตอนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนหลักคือ 1) การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 2) การหาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ 3) การใช้หน่วย
การเรียนรู ้และ 4) การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู ้
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3.4 หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ถูกคัดเลือกมาภายใต้หัวข้อหนึ่งและมีจุดประสงค์ร่วมกันอย่างหนึ่ง โดย
ต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (ธ ารง บัว
ศรี.2531:253) อีกความหมายหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเป็นตัวก าหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ ภายในหน่วยการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
ชิ้นงานหรือการงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2551:7) นอกจากนี้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ 2 แบบ คือ การจัดการเรียนรู้แบบแยกรายวิชา เป็นการออกแบบการเรียนการสอน
ให้มีเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพียงวิชาเดียว และการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เป็นการออกแบบการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ พรสวัสด์ิ สองแคว (2560) ได้พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการบูรณาการข้ามสาระวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ควรเริ่ม
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ
และการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ภัทรวดี แผ้วพลสง 
(2554:31) ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง น้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ซึ่งมีองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ได้แก ่ส่วนน า (ชื่อหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เวลา
เรียน/จ านวนชั่วโมง) เป้าหมาย (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้) หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน / ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล) กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป) และแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 7 แผน 12 ชั่วโมง จากผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า 
หน่วยการเรียนรู้ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน  ซึ่งได้มีขั้นตอน
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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3.4.1 หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่จะใช้ในการสอน ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเนื้อหาหรือหัวข้อที่สนใจ(สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์. 2559)  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ควรค านึงถึง
จุดมุ่งหมายและผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา เช่น การพัฒนาทักษะใน
การคิด การพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ เป็นต้น เช่น การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เรื่อง บ้านพักเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง บ้านพักเชิงนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/84.10 ตามเกณฑ์80/80 และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม โดยเลือกกิจกรรมที่นักเรียนมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ (สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย.์ 2559)  

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
หน่วยการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ย่อยที่มีการออกแบบการเรียนรู้ให้มีเนื้อหา

และกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยการออกแบบกิจกรรมนั้นยึด
ตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการท างานเป็นทีม มีการ
สื่อสารและอภิปรายร่วมกัน ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ซึ่งองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินผล และจ านวนเวลา  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงน ามาใช้ในการสร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน มีลักษณะเป็นสาระการเรียนรู้ย่อยที่มีการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยก าหนดประเด็น
ปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (Engineering design process) ทั้ง 6 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรมย่อย 
ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแลสุขภาพ กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการระบุปัญหาในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา กิจกรรมที่ 2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่
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ละกลุ่มจะด าเนินการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและการวางแผนรวมถึงการด าเนินการแก้ปัญหา 
กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อนทานตะวันของฉัน กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาและกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมแห่ง
การเพาะเมล็ด กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน
ผลงาน ข้อดี ข้อเสียเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยหน่วย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 
 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.1 ความหมายความสามารถในการแก้ปัญหา 
เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิต มนุษย์ส่วนใหญ่จะพยายามหาทางแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ การแก้ปัญหานั้นเป็นกระบวนการหรือวิธีการ
ที่มีความซับซ้อน ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดย
อาศัยความรู้ สติปัญญา ทักษะต่าง ๆ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.2556) รวมไปถึงต้องอาศัยความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้แก้ปัญหาต้องมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาใหม่โดยการ
อาศัยประสบการณ์เดิม มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการแก้ปัญหาไว้สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางความคิดที่เป็นผลจากจิตใจของมนุษย์ 
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้  (ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น. 
2546:4) อีกทั้ ง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ อาศัยการเรียนรู้และการผสมผสานจนเกิดเป็น
ความสามารถทางการแก้ปัญหา (Gagne. 1970: 407) และเป็นแบบแผนหรือวิธีการซึ่งอยู่ใน
สภาวะที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  หรือการพยายามตรวจสอบข้อมูลที่หามาได้  โดยมีการ
ต้ังสมมติฐาน มีการตรวจสอบสมมติฐาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองและน าไปสู่การ
สรุปผล (Good. 1973: 306) นอกจากนี้ความสามารถในการแก้ปัญหายังเป็นทักษะด้านการคิด 
ผู้เรียนต้องรู้วิธีการที่จะกระท าต่อความรู้ใหม่ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและบุคคลที่จะเรียนรู้
ได้ดีนั้น จะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีด้วย หากมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีก็จะสามารถ
หาค าตอบหรือแนวทางการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ (Soden. 1994: 27;ศิริเพ็ญ ไหมวัด. 2551:2) ซึ่ง
การด าเนินชีวิตประจ าวันของเรามักต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งปัญหาที่ง่ายและ
ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถ
แก้ไขปัญหาที่พบและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ (ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น. 2546: 10) การฝึก
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก  เนื่องจากปัญหาเป็น
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จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของผู้เรียน (ศิริเพ็ญ ไหมวัด. 2551: 2) อีกทั้งความสามารถใน
การแก้ปัญหายังส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย โดยผู้เรียนที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ ดีต้องมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีด้วย (Soden.1994: 27) นอกจากนี้ความสามารถในการ
แก้ปัญหายังเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผ่านการศึกษา
หาข้อมูล มีการต้ังสมมติฐาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลองและสรุปผล (Good. 1973: 306) 
โดยต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  (พรศรี 
ดาวรุ่งสวรรค์. 2548:18) แล้วน าไปสู่การลงข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ในอนาคต 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิด รูปแบบ แบบแผนหรือวิธีการในการน าความรู้ที่ได้รับ  มาประยุกต์ใช้ในการหาค าตอบ
หรือใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีจะสามารถ
หาแนวทางแก้ไขหรือสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้  

4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมา

ประกอบการแก้ปัญหาใหม่ โดยความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบหรือมีแบบแผนจะท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้และบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ต้องด าเนินการตามองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากการทบทวนวรรณกรรมได้มีนักวิชาการแบ่งองค์ประกอบของ
การแก้ปัญหาไปในทศิทางเดียวกัน (ดวงพร สมจันทร์ตา. 2559:6; ศศิมา อินทนะ.2551:19; อาทิต
ยา พูนเรือง.2559:6;นาตยา ช่วยชูเชิด.2557:92) โดยแบ่งองค์ประกอบไว้ ดังนี้  

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถในการค้นพบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยตอบได้ว่าอะไรคือปัญหาจากสถานการณ์ 

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถในการแยกแยะและจ าแนกถึงสาเหตุที่
สามารถเป็นไปได ้โดยต้องพิจารณาจากสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ได้ก าหนด 

3. การเสนอวิธีการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการวางแผน คิดค้นหาแนว
ทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสาเหตุหรือเสนอแนวทางวิธีที่น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม  

4. การตรวจสอบวิธีการ เป็นความสามารถในการอภิปรายว่าผลที่ได้จากการ
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาสอดคล้องกับปัญหาและเกิดผลการแก้ปัญหาอย่างไร  



  55 

Bruner (1957) ได้แบ่งองค์ประกอบของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 
1. การรู้จักปัญหา (Problem isolation) เป็นการที่บุคคลรับรู้สิ่งเร้าที่ตนเองก าลัง

พบเจออยู่ว่าสิ่งนั้นคือปัญหา 
2. การแสวงหา (Search for crucial) เป็นการที่บุคคลใช้ความพยายามในการ

ระลึกถึงประสบการณ์เดิมที่เคยผ่านมา 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง (Confirmation check) เป็นการตรวจสอบก่อนที่

จะจัดประเภทปัญหาหรือแยกเนื้อหาปัญหา 
4. การตัดสินใจ (Decision making) เป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องและเหมาะสม

กับปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ 
นอกจากนี้  Guilford (1971) ได้อธิบายองค์ประกอบในการแก้ปัญหาไว้ 5 

องค์ประกอบดังนี้ 
1. การเตรียมการ เป็นการต้ังปัญหาว่าปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์คืออะไร 
2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา 
3. การเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งตรงกับ

สาเหตุของปัญหา 
4. การตรวจสอบผล เป็นการเสนอเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอ

วิธีแก้ปัญหา 
5. การน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในการ

แก้ปัญหาที่พบในสถานการณ์อ่ืน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความสามารถในการ

แก้ปัญหา ผู้วิจัยสามารถสรุปดังนี้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาในครั้งนี้มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะเขียนสิ่งที่เป็นปัญหา จากนั้นพิจารณาปัญหาของ
สมาชิกในกลุ่มแล้วเลือกว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหา โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก าหนดให้จากสถานการณ์ 
จากนั้นจ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหา และคาดคะเนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือ
สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
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3. การเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระบุขั้นตอนการ
แก้ปัญหาและอุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมอย่างละเอียด โดยอภิปรายร่วมกันเพื่อหาวิธีในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 

4. การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
ปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาให้มีความเหมาะสม สามารถน าไปแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 

4.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  โดยการจัดการ

เรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลได้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน รวมทั้งปรับบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมฐานการเรียน เป็นต้น ผู้สอนควรสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระ ไม่กดดัน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ผู้สอนเป็นเพียงคนให้ค าแนะน ากระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิด จินตนาการ และรู้จักการใช้จินตนาการในการแก้ปัญหา (Krulik & Rudnick. 
1993)  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า มีนักการ
ศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการฝึก ซึ่งความสามารถ
ในการแก้ปัญหาจะพัฒนาได้ดีหากมีการฝึกอย่างสม่ าเสมอ การฝึกให้ผู้เรียนมีการแสดงความ
คิดเห็น จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความคิดของตัวเอง มีการซักถามเพื่อหาค าตอบโดยผ่านการคิดหา
เหตุผล (Caroll.1964) การที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ซึ่งวิธีการช่วยฝึกให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหานั้น (พรศรี ดาวรุ่งสวรรค์. 2548:20) มีวิธีการ ดังนี้ 

1.1 การฝึกให้ผู้เรียนท างานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ วิธีการแบบนี้ เป็นวิธีการ
ที่ใช้กันมานาน การฝึกการท างานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอช่วยให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและช่วยให้
มีแนวทางในการแก้ปัญหามากขึ้น  

1.2 การฝึกให้นักเรียนมีการทดสอบอยู่เสมอ ผู้สอนอาจก าหนดปัญหาให้
ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบ โดยมีการชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาค าตอบได้  
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1.3 การฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุมีผล การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  

1.4 การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิจารณญาณ โดยจอห์นดิวอ้ีนักการศึกษาผู้
มีชื่อเสียงได้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาน้ันออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1.4.1 การก าหนดปัญหา 
1.4.2 รวบรวมข้อเท็จจริง 
1.4.3 ต้ังสมมติฐาน 
1.4.4 ทดสอบสมมติฐาน 
1.4.5 ประเมินผล 

2. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็น
ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถาพร พลราชม (2556) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
การศึกษาพบว่างานวิจัยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมเป็นการศึกษาใน
แหล่งเรียนรู้ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต้องใช้เวลามาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ นาตยา ช่วยชูเชิด (2557: 87) โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.01 โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คือ ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียน
หลังจากใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

3. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอน ซึ่งมีวิธีการ
ที่หลากหลาย ดังนี้ การจัดกิจกรรมแบบ 4 MATและการสอนสืบเสาะแบบ สสวท พัฒนา ถาพร 
(2556: 41) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  พลังงาน
ความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATและการสอน
สืบเสาะแบบ สสวท. พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์



  58 

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนสืบเสาะแบบสสวท .อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนสืบเสาะแบบสสวท . 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ 4 MAT มีข้อจ ากัดในเรื่อง
เวลาในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องล่าช้า ใช้เวลาค่อยข้างเยอะ และการจัดกิจกรรมจะมีการสอดแทรก
แนวคิดหรือเนื้อหาที่เรียน หากผู้สอนไม่มีความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาก็จะเป็นการยากต่อ
การเรียนการสอนขั้นต่อไปและเป็นการยากที่ผู้เรียนทุกลักษณะจะสามารถปรับเปลี่ยนและ
ประยุกต์การเรียนรู้ให้เข้ากับการสอนได้  

4. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ศิขรินทร์ธาร  
โคตรสิงห์ (2557:40) ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
รูปแบบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาพบข้อเสนอแนะ คือ ผู้สอน
อาจศึกษาผลการน ารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ  

5. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ปิยพร ค้าสุวรรณ์ (2558:175-185) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์(Scientific Inquiry) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษามีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการทดลอง  Fang (2013: 8) โดยศึกษา
ความสนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยใช้เทคนิคความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา โดยผ่านการสร้างโมเดลโยโย่กับความคิด
ทางฟิสิกส์และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยทดลองกับนักเรียนมัธยมปลายจาก
โรงเรียนในรัฐยูท่าห์สหรัฐอเมริกา พบว่า นักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์มากถึง 50 แนวคิด และ
นักเรียนหลายคนยังใช้การอธิบายที่ดี เข้าใจง่าย ในการน าเสนอประสบการณ์ของนักเรียน การ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาช่วยให้นักเรียนระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนได้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความสามารถในการ
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แก้ปัญหาของผู้เรียนมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  เช่น การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
แสดงความคิดเห็น ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความคิดของตัวเอง มีการซักถามเพื่อหาค าตอบโดยผ่านการ
คิดหาเหตุผล การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรม  เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการสอน การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
โดยสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ าทฤษฎีหรือหลักการแต่เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุมีผล 

4.4 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา มีเทคนิคและวิธีการวัดที่สามารถเลือกใช้ได้

หลายวิธี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยสามารถสรุปวิธีการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดังนี้ 

1. การวัดโดยใช้แบบทดสอบ (Test) ซึ่งการวัดโดยวิธีนี้เป็นการวัดที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยใช้ง่ายและสะดวกส าหรับผู้สอบ แบบทดสอบสามารถแบ่งตามลักษณะ
การตอบได้ 2 ประเภท (Macintyre. 2000 อ้างถึงในนิตยา ภูผาบาง. 2559: 37) คือ 

1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective or essay 
type) (ดวงพร สมจันทร์ตา. 2559:6; อาทิตยา พูนเรือง. 2559:6) มีลักษณะเด่นที่ให้อิสระในการ
เขียนค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นแก่ผู้สอบอย่างเต็มที่  

1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective type) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
(Multiple - choice) (นาตยา ช่วยชูเชิด. 2557:90) ข้อสอบแบบนี้แต่ละข้อค าถาม จะประกอบด้วย
โจทย์ (Stem) และตัวเลือก (Alternative) มีต้ังแต่ 3 ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบนี้จะ
วัดความสามารถของสมองได้ต้ังแต่ขั้นต่ าถึงขั้นสูง ๆ โดยค าตอบในตัวเลือกนั้นจะมีข้อถูกอยู่เพียง
ข้อเดียวส่วนข้ออ่ืน ๆ เป็นตัวลวง (Distracters) การทดสอบแบบนี้เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่มี
จ านวนมาก 
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2. การสัมภาษณ ์(Interview)  
การสัมภาษณ์ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งแตกต่างจากการสนทนา

โดยทั่วไป เพราะการสัมภาษณ์จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ต้องเตรียมค าถามและติดต่อกับผู้ให้
สัมภาษณ์โดยมีก าหนดเวลาที่แน่นอน การสมัภาษณ์แบ่งเป็น 2 แบบ (Macintyre. 2000) คือ 

2.1 การสัมภาษณ์แบบมี/ ไม่มีระบบ (Structured or unstructured 
interviews) การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ก าหนดรูปแบบการ
สัมภาษณ์ มีรายการค าถามที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถใน
การแก้ปัญหา เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว มักใช้กับกรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคน 
แต่มีข้อจ ากัดคือ อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอในบางประเด็น  ตรงข้ามกับการสัมภาษณ์
แบบไม่มีระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจต้ังค าถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด เช่น การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีระบบ โดยมีลักษณะเป็นสถานการณ์
ปัญหา และมีรายการค าถามที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด (นิตยา ภูผาบาง. 2559: 37) 

2.2 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม/ รายบุคคล (Group/ Individual interviews) 
ลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบกลุ่มและแบบ
รายบุคคล กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงของกลุ่ม อาจใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ข้อดีคือวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการ
สัมภาษณ์ ส่วนการสัมภาษณ์รายบุคคลนั้นก็มีข้อดีคือ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนะหรือ
ความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพราะไม่มีการครอบง าจากกลุ่ม  และ
เหมาะกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) มากกว่าแบบกลุ่ม แต่ก็มีข้อจ ากัดตรงที่อาจ
ได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้รู้ทั้งหมด หรือจ าเป็นต้องตรวจสอบซ้ ากับผู้ถูก
สัมภาษณ์คนอ่ืน ท าให้เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลมาก 

3. การสังเกต (Observation)   
การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากส าหรับการวิจัยปฏิบัติการใน

โรงเรียนเพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม  การกระท า กิริยาอาการหรือการ
แสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคลซึ่งสามารถใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ  รับรู้ และท าความ
เข้าใจได้ (Macintyre. 2000 อ้างถึงในนิตยา ภูผาบาง. 2559: 37) วิธีการสังเกต แบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้ 
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3.1 การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว (Known or unknown 
observation) 

3.1.1การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวนั้น ผู้สังเกตต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่
ในเหตุการณ์และใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต ข้อดี คือ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน แต่มีข้อเสีย
คือ ผู้ถูกสังเกตอาจแสดงพฤติกรรมไม่เป็นธรรมชาติ 

3.1.2 การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว ในบางครั้งผู้สังเกตอาจไม่
สามารถเข้าไปอยู่ใกล้ชิดในสถานการณ์นั้นได้ แต่มีข้อดีคือท าให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ
แท้จริง 

3.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant or non-
participant observation) 

3.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์
เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง และต้องท ากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวก็ได ้วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นธรรมชาติ 

3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรมเป็นเพียงผู้
ดูอยู่ห่าง ๆ การไม่มีส่วนร่วมนี้อาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติ แต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3.3 การสังเกตแบบมีระบบและไม่มีระบบ (Structured or unstructured 
observation) 

3.3.1 การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธีที่ผู้สังเกตก าหนดแนวทาง  รูปแบบ
ของการสังเกตให้เป็นระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องทราบว่าจะสังเกตอะไร เวลาใด โดยจัดเตรียมแบบ
บันทึกการสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าจะบันทึกพฤติกรรมใด และอาจมีการซักซ้อมการสังเกตไว้
ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยใช้แบบสังเกต การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธีที่ผู้สังเกตก าหนดแนวทางในการสังเกต
ให้เป็นระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถในการ
แก้ปัญหาในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง 
(นิตยา ภูผาบาง. 2559: 37) 

3.3.2 การสังเกตแบบไม่มีระบบ ไม่สามารถวางแผนการสังเกตไว้
ล่วงหน้าได้ และควรใช้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือในสถานการณ์ที่ ไม่อาจวางระบบการสังเกต
ได้เท่านั้น 
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3.4 การสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม (Direct or indirect observation) 
3.4.1 การสังเกตโดยตรงเป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและ

รวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ 
3.4.2 การสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือบันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ 

เช่น การใช้เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์ และเสียง (Audio and video tape) ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถ
สังเกตซ้ าได้หลายครั้ง มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่หากสังเกตโดยตรงอาจจะได้ข้อมูลที่
ไม่เป็นจริงได้ แต่มีข้อจ ากัดคือ ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน คุณภาพของเสียงและภาพอาจไม่ชัดเจน 
และอาศัยผู้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงแทนผู้สังเกต 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา งานวิจัยแต่ละฉบับ
ก็มีวิธีการวัดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับบริบทของแต่ละงานวิจัยสามารถสรุปวิธีการวัดความสามารถ
ในการแกป้ัญหา ดังนี้ 

1. การวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา ซึ่งการวัดโดยวิธีนี้เป็นการวัดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากใช้ง่ายและ
สะดวกส าหรับผู้สอบ โดยแบบทดสอบแบ่งตามได้ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบ
ความเรียง มีลักษณะเด่นท่ีให้อิสระในการเขียนค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นแก่ผู้สอบอย่างเต็มที่ 
เช่น งานวิจัยของดวงพร สมจันทร์ตาและอาทิตยา พูนเรือง โดยวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนผ่านแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง โดยมีสถานการณ์ปัญหามาให้ และมี
ข้อค าถามที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาและ
แบบทดสอบแบบปรนัย ข้อสอบแบบนี้แต่ละข้อค าถาม จะประกอบด้วยโจทย์และตัวเลือก การ
ทดสอบแบบนี้เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่มีจ านวนมาก  

2. การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลซึ่งแตกต่างจากการสนทนาโดยทั่วไป การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การ
สัมภาษณ์แบบมี/ ไม่มีระบบ และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม/ รายบุคคล โดยการสัมภาษณ์แบบมี
ระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ มีรายการค าถามที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา  มักใช้กับกรณีมีผู้ถูก
สัมภาษณ์หลายคน แต่มีข้อจ ากัดคือ อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอในบางประเด็น  ตรงข้าม
กับการสัมภาษณ์แบบไม่มีระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจต้ังค าถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาก
ที่สุด เช่น การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีระบบ โดยมีลักษณะ
เป็นสถานการณ์ปัญหา และมีรายการค าถามที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของ
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ความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด ส่วนการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม/ 
รายบุคคล มีลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลาย
คนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของกลุ่มอาจใช้การ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม ข้อดีคือวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ ส่วนการสัมภาษณ์รายบุคคล
นั้นมีข้อดีคือ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม และเหมาะกับการสัมภาษณ์เชิงลึก  

3. การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้แบบสังเกต เป็นวิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้มากส าหรับการวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียนเพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็น
พฤติกรรม การกระท า กิริยาอาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคล เช่น การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้แบบสังเกต การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธีที่ผู้สังเกตก าหนด
แนวทางในการสังเกตให้เป็นระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนและถูกต้อง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงถึงการน า
ความรู้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เพื่อไข
ข้อสงสัยหรือเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาในครั้งนี้มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะเขียนสิ่งที่เป็นปัญหา จากนั้นพิจารณาปัญหาของ
สมาชิกในกลุ่มแล้วเลือกว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง  

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหา โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก าหนดให้จากสถานการณ์ 
จากนั้นจ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหา และคาดคะเนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือ
สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

3. การเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระบุขั้นตอน
การแก้ปัญหาและอุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมอย่างละเอียด โดยอภิปรายร่วมกันเพื่อหาวิธีในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด  
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4. การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
ปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาให้มีความเหมาะสม สามารถน าไปแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหานี้วัดได้จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบเลือกตอบ ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้หน่วยการ
เรียนรู้ แบบทดสอบมีลักษณะเป็นสถานการณ์ 5 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย
ค าถามย่อย 4 ข้อ แต่ละข้อค าถามย่อยจะสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การแก้ปัญหาท้ัง 4 องค์ประกอบ ในแต่ละข้อค าถามมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก โดยค าตอบในตัวเลือกมี
ข้อถูกอยู่เพียงข้อเดียวส่วนข้ออ่ืน ๆ เป็นตัวลวง รวมค าถามย่อยทั้งหมด 20 ข้อ  

 
5. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

5.1 ความหมายของความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของความเข้าใจ

และเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยสรุปได้ว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อ
ความหมายหลังจากได้รับข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถทางสมอง (อรวรรณ ปิลันธน์
โอวาท. 2549:40) ความเข้าใจยังเป็นความเชื่อตามแนวทัศนคติของบุคคล ซึ่งสามารถแสดงออก
ในรูปของค าพูดหรือการพิมพ์ (Rosenberg and Hovland.1960:4หรือในรูปของทักษะต่าง ๆ 
ได้แก่ การแปลความหมาย การตีความหมาย การคาดคะเน การอธิบายและการขยายความ 
(Bloom.1956:28)   

    ส าหรับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
คือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ การค้นคว้า 
การสังเกตร่วมกับประสบการณ์เดิม สรุปมาเป็นค าจ ากัดความของสิ่งนั้น ๆ  (ภพ เลาหไพบูลย์, 
2540) โดยวิทยาศาสตร์มีทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์อาจเกิดจากการรวม
ความรู้หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น (วราภรณ์ แย้มจินดา.2547)    

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้น าความหมายของความเข้าใจและเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
มาผสมผสานรวมกัน สรุปได้ว่า ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการสื่อความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสังเกตและ
ประสบการณ์เดิม มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล โดยความเข้าใจสามารถ
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แสดงออกในรูปของการอธิบาย  การคาดคะเน การแปลความหมาย การตีความหมาย และการ
ขยายความ 

5.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ 
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ ผู้วิจัยพบว่ามีทฤษฎีและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ มีรายละเอียดดังนี้ 
ทฤษฎีล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’ Taxonomy) เป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยบลูมเชื่อว่า การจัดการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนควรมีการก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได้ ผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เป็นที่นิยมของนักการศึกษา คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม  และคณะ (1956) ที่ใช้หลัก
จ าแนกอันดับ (Taxonomy) โดยแบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive domain) พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor domain) (Bloom, et al.1956) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
ดังนี้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยเป็นกระบวนการทางสมอง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยบลูมและคณะได้ร่วมกันจ าแนกความสามารถ
ทางสมองหรือสติปัญญาออกเป็น 6 ระดับ (Bloom, et al.1956) ดังนี้  

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยสามารถบ่งบอกถึงเหตุการณ์ วิธีการ หรือขั้นตอนการกระท าอย่าง
ถูกต้อง นักการศึกษานิยมเรียกพฤติกรรมขั้นนี้ว่า ความรู ้– ความจ า ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ  

1.1 ความรู้เฉพาะเจาะจง (Specifics) เป็นความสามารถในการระลึกข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมหรือสัญลักษณ์ แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย คือ  

1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และนิยาม  (Terminology) เป็น
ความสามารถในการบอกความหมายของค า กลุ่มค าและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ  (Specific facts) เป็น
ความสามารถในการบ่งบอกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะของเหตุการณ์นั้น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง  
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1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการเฉพาะอย่าง (Way and means of dealing 
with specifics) เป็นความสามารถที่บ่งบอกถึงวิธีการจัดระเบียบ วิธีการสืบเสาะความรู้ หรือแนว
ปฏิบัติตามข้อเท็จจริงที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับย่อย คือ  

1.2.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน  (Conventions) เป็น
ความสามารถที่บ่งบอกถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

1.2.2 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม (Trend and sequence) 
เป็นความสามารถที่จะบ่งบอกถึงขั้นตอนก่อนหลังหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ใด ๆ  

1.2.3 ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและจัดกลุ่ม (Classification 
and categories) เป็นความสามารถในการจ าแนกหมวดหมู่ตามจุดมุ่งหมายหรือเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง  

1.2.4 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) เป็นความสามารถที่บ่งบอกถึง
ข้อเท็จจริง หลักการที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

1.2.5 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ (Methodology) เป็นความสามารถที่บ่ง
บอกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ใด ๆ  

1.3 ความรู้รวบยอดและนามธรรมในแต่ละเนื้อเรื่อง  (Universal and 
abstractions in a field) เป็นความสามารถที่บ่งบอกถึงแนวคิดที่เป็นจุดเด่น ซึ่งจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรู้ระดบัสูงสุด แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย คือ  

1.3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและข้อสรุปอ้างอิง  (Principles and 
generalizations) เป็นความรู้ในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อสรุปของเรื่องราวนั้น ๆ และ
สามารถขยายสาระส าคัญของเรื่องราวนั้น ๆ ไปสู่เรื่องราวอื่นที่คล้ายคลึงกันได ้ 

1.3.2 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (Theories and structures) 
เป็นความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นเนื้อความใหญ่เรื่องเดียวกัน  
  



  67 

2. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อ
ความหมายหลังจากได้รับข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถทางสมอง ความเข้าใจยังเป็นความ
เชื่อตามแนวทัศนคติของบุคคล ซึ่งสามารถแสดงออกในรูปของค าพูดหรือการพิมพ์  ความเข้าใจ
สามารถแสดงออกในรูปของทักษะต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการถอดความหรือ
ถอดแบบ โดยสื่อความหมายจากรูปลักษณ์หนึ่งไปสู่รูปลักษณ์อ่ืน ๆ  

2.1.1 แปลจากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน  
2.1.2 แปลจากพฤติกรรม รูปภาพ และท่าทางให้เป็นข้อความหรือจาก

ข้อความเป็นพฤติกรรม รูปภาพ และท่าทาง 
2.2 การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการสื่อความหมาย

โดยการอธิบายหรือสรุปความ ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนกว่าการแปล เพราะการตีความหมายจะต้อง
มีการจัดระเบียบใหม่ เรียบเรียงใหม่ แสดงแนวคิดใหม่ แต่ยังรักษาความหมายเดิมไว้  

2.3 การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการสื่อ
ความหมายโดยการขยายกรอบความคิด คาดคะเนแนวโน้มของข้อมูลว่าจะมีทิศทางไปทางใด ซึ่ง
จะต้องอาศัยข้อมูลเดิมเป็นเครื่องตัดสินผลลัพธ์ต่าง ๆ  

ดังนั้น ความเข้าใจจึงมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกในรูปของ
ทักษะต่าง ๆ เช่น การแปลความ การตีความ และการขยายความ เป็นต้น 

3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการประยุกต์หลักการ 
แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แปลกใหม่  

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของ
เนื้อหา หรือข้อเท็จจริง เพื่อจ าแนกให้เห็นส่วนประกอบ สาระส าคัญ และความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบสามารถจ าแนกเป็น 3 ชนิด คือ  

4.1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Analysis of elements) เป็นความสามารถ
ในการแยกแยะองค์ประกอบย่อยหรือสามารถค้นหาองค์ประกอบที่ส าคัญของประเด็นปัญหาหรือ
เหตุการณ ์

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบ และค้นหาจนพบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ว่าสิ่งใดสัมพันธ์กัน สิ่งใดเป็นเหตุและเป็นผลของกันและกัน  
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4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organizational principles) เป็น
ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างและระบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่ามีอะไรเป็นหลักการหรือ เป็น
แกนกลาง  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้า
เป็นเรื่องราวเดียวกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน  การจัดเรียบเรียง และผสมผสานให้
เกิดสิ่งใหม่ขึ้น สามารถจ าแนกเป็น 3 ชนิด คือ 

5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of a unique communications) 
เป็นความสามารถในการถ่ายทอดของผู้เขียนหรือผู้พูดที่พยายามจะถ่ายทอด  แนวคิดความรู้สึก
หรือประสบการณ์ไปสู่ผู้อื่นให้เข้าใจความหมายตรงกัน  

5.2 การสังเคราะห์แผนงาน (Production of a plan, or proposed set of 
operation) เป็นความสามารถในการวางแผน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร เป็นการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานล่วงหน้า  

5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรม (Derivation of set 
of abstract relation) เป็นความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์
กัน โดยการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าด้วยกัน  

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสิน สามารถจ าแนกเป็น 2 ระดับ คือ  

6.1 การตัดสินโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในเหตุการณ์ (Judgments in terms 
of internal evidence) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ โดยใช้เนื้อหาสาระภายใน
เหตุการณ์นั้นเป็นเกณฑ์ตัดสิน  

6.2 การตัดสินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก (Judgments in terms of external 
criteria) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ โดยน าไปเทียบกับเกณฑ์ภายนอก 

 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจการวัดความรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในด้านความ
เข้าใจ เนื่องจากผู้วิจัยจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่วิชาพื้นฐาน โดยต้องการทราบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนมี
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และผู้วิจัยจะสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถสื่อความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์ โดย
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แสดงออกในรูปของการอธิบาย การคาดคะเน การแปลความหมาย  การตีความหมาย และการ
ขยายความ 

5.3 การวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
การวัดความเข้าใจของผู้เรียนไม่ว่าก่อน ระหว่างหรือหลังการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้

ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องที่จะสอนมากน้อยอย่างไร เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนและ
ปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547) โดยเฉพาะในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้ เรียน ซึ่งรูปแบบของเครื่องมือวัดความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์มีหลายรูปแบบเช่นเดียวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพียงแต่วัด
แค่เพียงพฤติกรรมด้านความเข้าใจเท่านั้น ดังนี้ 

5.3.1 การสัมภาษณ์ เป็นการวัดความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน โดยผู้เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง การสัมภาษณ์เพื่อวัดแนวคิดที่นิยมใช้ คือ การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วัตถุจริง (จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม, 2551) 

5.3.2 การใช้แบบทดสอบ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบและแบบทดสอบค าถามปลายเปิด 

1) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เหมาะส าหรับวัดความเข้าใจกับผู้เรียนที่มี
จ านวนมาก สามารถพัฒนามาจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกับค าตอบของ
ผู้เรียนมากที่สุด ส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 2 ส่วน (Two-tier diagnostic 
test) ส่วนแรกเป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา ส่วนที่สองเป็นการถามเหตุผลสนับสนุนค าตอบส่วนแรก 
(สุทธิจักร ศรีถนอมรัก. 2548) ตัวอย่าง ค าถามวัดพฤติกรรมด้านความเข้าใจ เช่น 
เราจะมีวิธีสังเกตคนที่มีลักษณะผิวแห้งได้อย่างไร  

1. ผิวเป็นขุยไม่เรียบเนียน 2. มองเห็นรูขุมขุนชัดเจน 
3. มีปัญหาสิว   4. ผิวหมองคล้ า 

เนื่องจาก 
1. ต่อมไขมันหลั่งซีบัมมากเกินไป 
2. ต่อมไขมันหลั่งซีบัมน้อยเกินไป 
3. ต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อมากเกินไป 
4. ต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อน้อยเกินไป 
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2) แบบทดสอบแบบปลายเปิดหรือแบบอัตนัย การวัดวิธีนี้ผู้เรียนสามารถ
ตอบได้อย่างอิสระ เหมาะส าหรับการวัดความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีนี้สามารถ
ทราบความเข้าใจที่แท้จริงของผู้เรียน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542) ตัวอย่าง ค าถามวัด
พฤติกรรมด้านความเข้าใจ (การขยายความ) เช่น หากเรารับประทานกะหล่ าปลีดิบในปริมาณมาก
เกินไปจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5.4 ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
ในการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ผู้วิจัยด าเนินการ

ดังนี้ 
5.4.1 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เริ่มจากศึกษา

ข้อมูลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การ
ล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน  ว  2.1 เข้ า ใจสมบั ติของสสาร  อง ค์ประกอบของสสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

จากการที่ผู้วิจัยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พบว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน มีเนื้อหาประกอบด้วย 
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4 เนื้อหาหลัก คือ ความส าคัญของสารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
กระบวนการเจริญเติบโตของพืช สมบัติของวัสดุและการน าไปใช้ โดยเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของทั้ง 4 
เนื้อหาหลักแสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
 

เนื้อหาวทิยาศาสตร์ เนื้อหาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวัน 
ความส าคัญของสารอาหาร 
-   สารอาหารที่อยูใ่นอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลอืแร่ วิตามิน และน้ า 
-  การรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเจริญ เติบโต 
มีการเปล่ียนแปลงของรา่งกายตามเพศ และวัย และมี
สุขภาพดีจ าเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอ
กับความต้องการของรา่งกาย และให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วน ในสัดสว่น ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทัง้
ต้องค านึงถงึชนดิและปริมาณของวัตถุเจือปนใน
อาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 
- ต้นอ่อนทานตะวันเป็นผักที่อดุมสมบูรณ์ไปด้วย
คุณค่าของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ต้น
อ่อนของทานตะวันจะมีไขมันอยู่ ซึ่งไขมันที่อยูใ่นต้น
อ่อนทานตะวันน้ันเป็นไขมันชนิดที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ที่จะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
นอกจากนี้ยังมี คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ โปรตีน 
แคลเซียม และธาตุเหล็กสูง 

 

ปัจจัยที่มีผลตอ่การเจริญเติบโตของพืช 
- ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง 
น้ า ธาตุอาหารคาร์บอนไดออกไซด์และออกซเิจน 
ปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมนพืช ซึง่พืชมกีารสังเคราะห์
ขึ้น เพื่อควบคมุการเจริญเติบโตในช่วง ชีวิตต่าง ๆ 

- ปัจจยัภายนอกทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง 
น้ า ความชื้น ธาตุอาหาร วชัพืช และความหนาแน่น
ของประชากรหรือระยะในการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
 

กระบวนการเจริญเติบโตของพืช 
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชวีิตโดยทั่วไป รากมี 
ลักษณะเรยีวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ท า
หน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ตั้งตรง
และมีกิ่งก้าน ท าหนา้ที่ชูกิง่กา้น ใบ และดอก ใบมี
ลักษณะเป็นแผ่นแบน ท าหนา้ที ่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมดีอก ที่มีสีรูปร่างตา่ง ๆ 
ท าหน้าที่สืบพันธุ์รวมทัง้มีผล ที่มเีปลือก มีเนื้อห่อหุ้ม
เมล็ด และมีเมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 

การเจริญเติบโตของทานตะวันได้แบ่ง ได้ 2 ระยะ ดังนี ้ 
     1.ระยะการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นและใบ 
(Vegetative Stage, V) ระยะนี้เริ่มจากการงอกของต้น
กล้าและส้ินสุดเมื่อเริ่มมองเห็นดอกเกิดขึ้น โดยอาศัย
จ านวนใบเป็นเกณฑ์  
     2. ระยะสืบพันธุ ์(Reproductive Stage, R) ระยะ
นี้เริ่มเมื่อทานตะวันมดีอกเล็ก ๆ เกิดขึ้น (Floral 
Initiation) จนถงึระยะต้นแก่เต็มที่ทางสรีรวิทยา 
(Physiological Maturity) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

เนื้อหาวทิยาศาสตร์ เนื้อหาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวัน 
สมบัติของวสัดุและการน าไปใช้ 
-  ความยืดหยุ่น ความแขง็ ความเหนียว และความ
หนาแน่น เป็นสมบัติตา่ง ๆ ของวสัดุ ซึ่งวัสดตุ่างชนิด
กันจะมีสมบตัิบางประการแตกตา่งกัน 
- ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตา่งกัน ตามวตัถุต้น
ก าเนดิดิน ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศสิ่งมีชวีิต 

และระยะเวลาในการเกิด 
 

- วัสดุที่น ามาใช้ปลูกต้นอ่อนทานตะวันส่วนใหญ่นิยม
ใช้พลาสตกิ เช่น ตะกร้าหรือถาดพลาสติก เจาะรู
เพื่อให้มีทางระบายน้ า ตะกรา้ที่มีรูท่ีก้นเยอะ อาจรอง
ด้วยกระดาษและพรมน้ าใหเ้ปียก เพื่อป้องกันดินรว่งลง
มา  
- ดินที่ดีในการเพาะต้นอ่อนควรมีค่า pH ระหว่าง 6.0 - 
6.5 ดินต้องมีความร่วนซยุ ไม่ขังน้ า เพราะต้นอ่อนไม่
ชอบความแฉะ ถา้ดินระบายน้ าไม่ดี ท าใหด้ินแฉะ จะ
ส่งผลให้เกิดเชื้อราได ้

 
5.4.2 ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprout) 

ต้นอ่อนงอก (Sprout) คือ ต้นอ่อนที่เกิดในระยะแรกของการงอก โดยการงอก
ของเมล็ด เป็นกระบวนการทางชีวภาพ พบได้ในพืชชั้นสูงทุกชนิด ซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดเริ่มมีการ
เจริญเติบโตจากช่วงพักตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Marton. 2010) ทานตะวันมีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Helianthus annuus L เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) จัดอยู่
ในแฟมิลี่ Compositene มีชื่อสามัญหลายชื่อ ชาวอังกฤษเรียก Sunflower ส าหรับประเทศไทย
ทางภาคเหนือเรียกบัวตอง ภาคกลางเรียกชอนตะวัน ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถ
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด (Dwivedi, Sharma & Kaushik et al .2015) การ
ปลูกทานตะวันในประเทศไทยเริ่มมีการปลูกเป็นการค้าในปี พ.ศ. 2531 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มัก
ปลูกในปลายฤดูฝนหลังการปลูกพืชหลัก ซึ่งเป็นการปลูกโดยอาศัยความชื้นที่เหลืออยู่ในดินเพื่อใช้
ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช (กรมวิชาการเกษตร. 2552)      ต้นทานตะวันมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยเมล็ดมีคุณสมบัติเป็นยาแก้ท้องเสีย ขับเสมหะ รักษาอาการหวัด อาการไอ อาการ
เจ็บคอ และโรคปอด และใช้ดอกในการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันต้นอ่อนทานตะวันเป็นผักที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอุดมไปด้วยโทโคฟีรอล (วิตามินอ)ี คลอรีน เบทาอีน ลิกแนน อาร์จีนิน และ
กรดฟินอลิก (Ceccarini, Macchia& Flamini et al .2004)  
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5.4.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน 
1) ความชื้น เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน 

โดยทั่วไปความต้องการน้ าของพืชขึ้นอยู่กับชนิดของดิน  อายุของพืช และสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากหากให้น้ าน้อยเกินไปอาจเสี่ยงต่อการขาดน้ า แต่ถ้าให้ปริมาณมากเกินไปอาจเกิดความ
เสี่ยงเนื่องจากน้ าท่วมขัง ซึ่งการให้น้ าทุกสัปดาห์จะท าให้ผลผลิตของทานตะวันสูง (เฉลิมพล แซม
เพชร. 2537) และการให้น้ าในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงการติดเมล็ดจะท าให้ผลผลิตสูง (Bakht 
et al. 2010)  

2) ปุ๋ยหรือธาตุอาหาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิตทานตะวัน (Scheiner et al. 2002) การให้ปุ๋ยกับพืชขึ้นกับความต้องการของ
พืช และปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน ซึ่งความต้องการธาตุอาหารของทานตะวัน ขึ้นอยู่กับชนิด
ของพันธุ์ทานตะวัน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินทรายจะช่วยเพิ่มผลผลิต
ทานตะวัน ดังนั้นหากต้องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพื่อให้
สามารถเลือกชนิด และปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตทานตะวันได้ (เสาวร ีบ ารุง .2550) 

3) วัชพืช เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผลผลิตทานตะวันลดลง หากปลูก
ทานตะวันโดยไม่ก าจัดวัชพืชจะท าให้เกิดการแก่งแย่งปัจจัยในการเจริญเติบโตของทานตะวัน  เช่น 
ความชื้น แสง ธาตุอาหาร ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลดลง (Robinson. 
1978; Zemichael. 1989, นิตยา วานิกร และคณะ. 2534) นอกจากนี้วัชพืชยังท าให้ความสูง 
ขนาดเมล็ด และขนาดดอกของทานตะวันลดลงด้วย (Johnson. 1971)  

4) ความหนาแน่นประชากรหรือระยะปลูกที่เหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวัน เนื่องจากมีผลต่อการจัดการธาตุอาหาร 
ความชื้นในดิน ซึ่งมีผลต่อการให้ผลผลิตของทานตะวัน (เสาวรี บ ารุง. 2550) นอกจากนี้การใช้
ระยะปลูกที่ต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน  

5.4.1.2 การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน 
การเจริญเติบโตของทานตะวันได้แบ่ง ได้ 2 ระยะ (Schneiter and Miller. 

1981) ดังนี้  
1) ระยะการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นและใบ (Vegetative Stage, V) ระยะ

นี้เริ่มจากการงอกของต้นกล้าและสิ้นสุดเมื่อเริ่มมองเห็นดอกเกิดขึ้น  โดยอาศัยจ านวนใบเป็น
เกณฑ์ ซึ่งแบ่งย่อย ดังนี้  
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(1) ระยะ Vegetative Emergence (VE) เป็นระยะที่ต้นกล้ามีใบเลี้ยง
โผล่พ้นผิวดิน และมีใบจริงคู่แรกอยู่เหนือใบเลี้ยง และมีความยาวน้อยกว่า 4 เซนติเมตร  

(2) ระยะ V(n) เป็นระยะที่มีการเจริญทางล าต้นและใบ โดย n หมายถึง 
จ านวนใบจริงที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร เมื่อทานตะวันเจริญเติบโตและมีอายุมากขึ้น
ใบส่วนล่างจะแก่และร่วงหล่น ท าให้เกิดรอยแผลบนล าต้น  

2) ระยะสืบพันธุ์ (Reproductive Stage, R) ระยะนี้เริ่มเมื่อทานตะวันมีดอก
เล็ก ๆ เกิดขึ้น (Floral Initiation) จนถึงระยะต้นแก่เต็มที่ทางสรีรวิทยา (Physiological Maturity) 
แบ่งได้ 9 ระยะ ดังนี้  

(1) ระยะ R1 เป็นระยะที่สามารถมองเห็นช่อดอก (Head)  
(2) ระยะ R2 มีช่วงความยาวของข้อบริเวณใต้ฐานรองดอก 

(Receptacle) ยาว 0.5–2 เซนติเมตร ข้ออยู่ระหว่างใบสุดท้ายกับฐานรองดอก  
(3) ระยะ R3 ความยาวของข้อบริเวณใต้ฐานรองดอกยกจานดอกให้

สูงขึ้น  
(4) ระยะ R4 ดอกเริ่มบานกลีบเล็ก ๆ คลี่ตัวออกมา  
(5) ระยะ R5 ระยะนี้เริ่มมีการถ่ายละอองเกสร (Anthesis) เกิดขึ้น กลีบ

ดอกบานเต็มที่  
(6) ระยะ R6 การถ่ายละอองเกสรเกิดขึ้นสมบูรณ์ กลีบดอกเริ่มแสดงการ

เหี่ยว  
(7) ระยะ R7 ด้านหลังจานดอกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่อน ๆ  
(8) ระยะ R8 ด้านหลังจานดอกสีเหลือง แต่ใบประดับยังคงเป็นสีเขียวอยู่  
(9) ระยะ R9 ใบประดับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ าตาล มีจุดสีน้ าตาล

หลังจานดอก  
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถ

สรุปได้ ดังนี้ 
ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อ

ความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสังเกตและประสบการณ์เดิม 
มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล โดยความเข้าใจสามารถแสดงออกในรูปของการ
อธิบาย  การคาดคะเน การแปลความหมาย การตีความหมาย และการขยายความ โดยการวัด
ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้น
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อ่อนทานตะวัน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค าถามประกอบด้วยเนื้อหาที่ต้องการวัดความเข้าใจ ดังนี้ 
ความส าคัญของสารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการเจริญเติบโตของ
พืช สมบัติของวัสดุและการน าไปใช้  ซึ่งเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ ในแต่ละข้อค าถามมีตัวเลือก 4 
ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ  

 
6. ความพึงพอใจ 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้  
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสภาวะที่จิตปราศจากความเครียด ความพึงพอใจ

ของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อน (กาญจนา อรุญสุขรุจี . 2546:5) มักจะเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ ถ้าความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือ
บางส่วนความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถ้าความต้องการ
นั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  (ฟ้ามุ่ย สุกัณศีล. 2548: 
25) ความพึงพอใจยังเป็นความรู้สึกชอบหรือพอใจของบุคคลที่มีต่อการท างาน ถ้างานที่ท า
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ (คณิต 
ดวงหัสดี .2537) นอกจากนี้ความพึงพอใจยังหมายถึงคุณภาพ สภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซึ่ง
เป็นผลจากความพึงพอใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Good.1973: 
518;Oskamps. 1984 อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สุรปภา. 2544:11)  

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีหลายงานวิจัยได้ศึกษาตัวแปรความพึงพอใจ
ในลักษณะของความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง ความพอใจ ความสนใจและ
ความชอบของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ ทั้งด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้และด้านการวัดและประเมินผล (ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว, 2558) 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีซึ่ง
มักจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการ สามารถสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออก โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ ทางบวกซึ่งแสดงในลักษณะความชอบ 
ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วย อีกลักษณะหนึ่งคือ ทางลบ ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของ
ความเครียด ไม่พึงประสงค์ ไม่พอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย การที่บุคคลมีความพึงพอใจจะส่งผลให้
เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ส าหรับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ คือ ความรู้สึกชอบ รู้สึกพอใจและ
ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ด้าน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้และด้านการวัดและประเมินผลซึ่งสามารถวัดได้โดย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

6.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  
แนวคิดและทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจให้เกิดในตัวบุคคลมีหลายทฤษฎี 

ผู้วิจัยขอน าเสนอเพียงบางส่วน ดังนี้ 
6.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow and Hierarchy of 

Needs) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ต้ังทฤษฎีโดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ไว้ (Maslow. 1954; ทิศนา แขมมณี. 2550: 69) ดังนี้  

1) ลักษณะความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วย ความต้องการที่เป็นไป
ตามล าดับขั้นความส าคัญ โดยเริ่มจากระดับความต้องการขั้นต่ าไปสู่ระดับความต้องการขั้นสูง 
มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความ
ต้องการสิ่งใหม่เข้ามา  

2) ล าดับความต้องการของมนุษย์ (Hierachy of Need) ล าดับขั้นของความ
ต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับ คือ ความต้องการด้านกายภาพ เป็นความต้องการเบื้องต้น เพื่อ
ความอยู่รอด เช่น ต้องการเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย และความต้องการทางเพศ ความต้องการ
ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของตนยังไม่ได้
รับการตอบสนอง ความต้องการทางด้านความปลอดภัยเป็นด้านที่เกี่ยวกับความป้องกัน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดกับร่างกาย ความเจ็บป่วยและความสูญเสีย ความ
ต้องการความรักและความต้องการทางด้านสังคมเป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและ
การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นโดยมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของสังคมอยู่
เสมอ เมื่อความต้องการทางด้านกายภาพ และความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วความ
ต้องการทางด้านสังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน  เพราะคนมีนิสัยชอบอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องเป็นความต้องการระดับสูงเกี่ยวกับความ
มั่นใจในตนเองในเรื่องความรู้ความสามารถเป็นความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนยกย่องสรรเสริญเมื่อ
ท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ส าเร็จ  
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ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow. 1970;จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์. 
2532: 110) 

1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ า
ด่ืม การพักผ่อน เป็นต้น  

2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security of Safety Needs) 
เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว  มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3) ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) 
(Affiliation or Acceptance Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ การ
ต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น  

4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการได้รับ
การยกย่องนับถือจากสังคม เช่น ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น  

5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ เป็นต้น  

6.2.2 ทฤษฎี ERG (ERG Theory) Clayton Alderfer มีความเชื่อว่าความต้องการมี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกับ Maslow แต่ความต้องการตามแนวคิดของ 
Clayton Alderfer (จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์, 2532: 110-114) มีดังนี้  

1) ความต้องการเพื่อด ารงชีวิต (Existence Need) เป็นความต้องการทาง
กายภาพและความต้องการทางวัตถุที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้ เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
นอกจากน้ี ค่าจ้างแรงงาน ความมั่นคง ความปลอดภัยก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี
ของ Maslow ความต้องการเพื่อด ารงชีวิตจะรวมส่วนที่เป็นความต้องการทางด้านสรีระทั้งหมดกับ
บางส่วนของความต้องการกับความมั่นคง ปลอดภัย  

2) ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Need) เป็นความต้องการที่จะ
รวมถึงความต้องการทางสังคม ความต้องการความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรได้รับการยอมรับ การมีชื่อเสียง และการได้รับการยกย่องจากสังคมเมื่อเทียบกับทฤษฎี
ของ Maslow ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์นี้จะรวมถึงส่วนที่เป็นความต้องการ  ความ
มั่นคงปลอดภัยและความต้องการทางสังคม  
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Clayton Alderfer ต้ังทฤษฎีนี้โดยมีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้  
1) มนุษย์อาจมีความต้องการหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยไม่จ าเป็น

ว่าความต้องการเบื้องล่างจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนจึงจะเกิดความต้องการเบื้องสูง  
2) ยิ่งความต้องการได้รับการตอบสนองน้อยเท่าใด บุคคลจะมีความต้องการแต่

ละประเภทมากยิ่งขึ้น  
3) ยิ่งความต้องการระดับสูงได้รับการตอบสนองน้อยเท่าใด บุคคลจะมีความ

ต้องการในระดับต่ ามากขึ้นเท่าน้ัน  
6.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก(Herzberg’s two factors theory) (Herzberg. 

1959: 71อ้างถึงในรัชนีวรรณ สุขเสนา. 2550: 64) เฮิร์ซเบิร์กได้กล่าวถึงมูลเหตุที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจที่เรียกว่า The motivation hygiene theory ซึ่งมีมูลเหตุมาจากปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการท างานที่ท าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานซึ่งประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานที่
ท้าทายและน่าสนใจ การได้รับการยอมรับนับถือและความก้าวหน้าในการท างาน และอีกหนึ่ง
ปัจจัย คือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factor) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลสามารถท างานได้ต่อไป เช่น 
โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า ผลตอบแทนที่ได้รับ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความมั่นคง
ปลอดภัย เป็นต้น 

จากการศึกษาทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีความส าคัญไม่
เท่ากัน เพราะมนุษย์ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ซึ่งความต้องการจะมีความส าคัญกับแต่
ละคนมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการตอบสนองความต้องการในล าดับ
ขั้นนั้น ๆ หากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะเกิดความพึงพอใจใน
ระดับหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วย จาก
ข้อมูลดังกล่าวผู้สอนสามารถน าหลักการไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงใช้
ประกอบการเลือกสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และที่ส าคัญผู้สอนจะต้องเข้าใจความ
ต้องการพื้นฐานของผู้เรียนด้วย ผู้สอนอาจศึกษาจากพฤติกรรมของผู้ เรียน เพื่อน าไปพิจารณา
เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน
การสอน 
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6.3 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน

ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้เรียน เนื่องจากความพึงพอใจเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล บุคคลก็ย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของประสบการณ์ ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอวิธีการ
วัดความพึงพอใจไว้ (ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ, 2536) ดังนี้ 

6.3.1 การวัดโดยการสังเกต (Observation) เป็นการวัดโดยสังเกตพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ว่าบุคคลมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ๆอย่างไร   

6.3.2 การวัดโดยการรายงานตนเอง (Self – report) เป็นการวัดโดยการให้บุคคล
เล่าความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นออกมา เราสามารถที่จะก าหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจ 

6.3.3 การวัดโดยการใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามกลุ่มบุคลที่ใช้
เป็นตัวอย่างในการศึกษา แต่บางครั้งอาจไม่ได้ความจริงตามที่คาดหวังไว้ เพราะบุคคลที่ ใช้เป็น
ตัวอย่างอาจไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง 

6.3.4 การวัดโดยเทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) วิธีนี้อาศัย
สถานการณ์หลายอย่างไปเร้าผู้สอบ เมื่อผู้สอบเห็นภาพแปลกๆ ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแล้ว
น ามาตีความหมาย  

6.3.5 การวัดโดยวิธีวัดทางสรีระ คือ ใช้เครื่องมือ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายการวัดทางสรีระนี้สามารถกระท าได้โดย การวัดการต้านกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง การ
ขยายของลูกนัยน์ตา การวัดฮอร์โมนบางชนิด 

6.3.6 การวัดโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง 
พรศักดิ ตระกูลชีวาพานิตต์ (2538 : 7) อธิบายเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจไว้หลาย

วิธี ดังนี้ 
1) การวัดโดยแบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามท าได้โดยการก าหนด

ค าตอบให้เลือก หรือก าหนดเป็นการตอบค าถามแบบอิสระ ซึ่งค าถามจะเป็นการถามความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ มักใช้ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนมากและเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก 
รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัด ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท มาตร
วัดความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิร์ทนี้ใช้ในการวัดความเห็นหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (พิตร ทองชั้น.2537: 232) ดังนี้ 

1.เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. เห็นด้วย  
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3. ไม่แน่ใจ  
4. ไม่เห็นด้วย  
5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

โดยการวิเคราะห์ผลการตอบมาตรวัดความพึงพอใจสรุปได้  ดังนี้ ผู้ตอบจะ
เลือกตอบแบบมาตรประมาณค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง และก าหนดน้ าหนัก ถ้าค าถามประเภท
สนับสนุน (Favorable Statement) จะให้น้ าหนักเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็น 5,4,3,2 และ 1 ตามล าดับ ถ้าเป็นค าถามประเภทไม่สนับสนุน 
(Unfavorable Statement) จะให้น้ าหนักกลับกันคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็น 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ 

2) การวัดโดยการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลโดยการพูดคุย 
โดยมีการวางแผน เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

3) การวัดโดยการสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม 
เช่น สังเกตจากการพูด กรยิา ท่าทาง วิธีนี้เป็นวิธีที่เก่าแต่ยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 

ส าหรับการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้นั้นจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ลักษณะเครื่องมือไม่แตกต่างจากการวัดความพึงพอใจทั่วไป  งานวิจัยส่วน
ใหญ่แบ่งความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ ออกเป็นหลายด้าน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของศิริลักษณ์ 
ชาวลุ่มบัว (2558) ที่ได้ท าการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้และ
ด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งสามารถวัดได้โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 22 
ข้อ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการเขียนอนุทินของผู้เรียน  

งานวิจัยของสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่สอบถามข้อมูล 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยและสภาพแวดล้อม ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลลัพธ์ ตัวอย่างเครื่องมือด้านปัจจัยและสภาพแวดล้อม 
ลักษณะข้อค าถาม เช่น 1) มีการแจ้งให้ทราบถึงวิธีจัดการเรียนการสอน 2) แต่งกายเหมาะสม 
สุภาพเรียบร้อย 3) เข้าห้องสอนตรงเวลา และ4)มีเอกสารหรือสื่อประกอบการสอน เป็นต้น 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจของบุคคลสามารถ
กระท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การรายงานตัวตน การสัมภาษณ์ เทคนิคจินตนาการ การวัด
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ทางสรีระ และแบบสอบถาม การที่ผู้วัดจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวก ความ
เหมาะสม ตลอดจนความมุ่งหมายของการวัด  

จากข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้วิจัยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบ รู้สึก

พอใจและความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา /สาระการ
เรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่ง
สามารถวัดได้โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกชอบ รู้สึกพอใจและความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ในด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล 
ลักษณะข้อค าถามจะมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็น
แบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ    

ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้วิจัยได้
รวบรวมแนวคิดและสรุปแนวทางการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจะท าการศึกษาวิจัยตามวิธีด าเนินการวิจัยที่เสนอไว้ในบทถัดไป 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 2) ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่  1 การ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้และเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาน าร่องและหาประสิทธิภาพหน่วย
การเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยได้
แสดงดัง ภาพประกอบ 2 

 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และเครื่องมือวิจัย 
ศึกษาบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตร ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การจัดการศึกษาที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนนั้น ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามวัยที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต้องให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการหาความรู้และการ
แก้ปัญหาที่พบ โดยจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
วิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและ
การงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราพัฒนาความคิด ให้เป็นเหตุเป็นผล มีความคิด
สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์ช่วยให้เราแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเลขได้ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เน้น
เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การ
จ าแนก การจัดกลุ่ม การจัดรูปแบบ และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติของเรขาคณิต ส่วน
เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเรา ดังนั้น ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้ 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา  

จากเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับที่มาและความหมายของสะเต็มศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับสะเต็มศึกษา ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดการศึกษา
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ลักษณะของกิจกรรมสะเต็มศึกษา และแนวทางการวัดและประเมินผล 
ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใช้ขั้นการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) โดยบูรณาการความรู้ใน 4 
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วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
กับชีวิตจริง โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่พบหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาใน
ชั้นเรียนนั้นมีการก าหนดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้บูรณา
การแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ก าหนดกิจกรรมย่อย 6 สัปดาห์ (18 ชั่วโมง) โดยใช้
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนรู้  

1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการ

แก้ปัญหา โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา องค์ประกอบ
ของความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนการวัด
และการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นมี
ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นสมรรถนะหนึ่งที่มีความส าคัญและควร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของความสามารถในการ
แก้ปัญหา ได้ว่า 

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงถึงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อไขข้อสงสัยหรือเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาในครั้งนี้มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด โดยผู้เรียนจะเขียนสิ่งที่เป็นปัญหา จากนั้นพิจารณาปัญหาแล้วเลือกว่าอะไร
คือปัญหาท่ีแท้จริง  

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหา โดยผู้เรียนระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก าหนดให้จากสถานการณ์ จากนั้นจ าแนก
และจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหา และคาดคะเนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือสาเหตุที่เป็นไป
ได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

3. การเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนระบุขั้นตอนการแก้ปัญหา
และอุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมอย่างละเอียด โดยอภิปรายร่วมกันเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุด  
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4. การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม
วิธีการแก้ปัญหาท่ีได้เลือกไว้ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาให้มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 

1.4 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ โดย

ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า หน่วยการเรียนรู้ คือ สาระการ
เรียนรู้ยอ่ยที่มีการออกแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ในหลักสูตร โดยการออกแบบกิจกรรมนั้นยึดตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการท างานเป็นทีม มีการสื่อสารและอภิปรายร่วมกัน ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และจ านวนเวลา  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สภาพปัญหา 
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาและกรอบแนวคิดการบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้
มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยการเสริมเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก าหนด
ประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
ต้นอ่อนทานตะวัน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรมย่อย และมีแผนการจัดกิจกรรม
ทั้งหมด 7 แผน โดยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

1.5 ศึกษาบริบทของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 
ลักษณะความสนใจ และการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามา
ประกอบการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1.5.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
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1.5.2 วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน และเป็นการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความถนัด
ในเรื่องเดียวกัน 

การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดท าโครงร่างหน่วยการเรียนรู้  

ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 น ามาเป็นแนวคิดในการก าหนดองค์ประกอบ
โครงร่างหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  

1) ชื่อของหน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2) สภาพปัญหาและความจ าเป็น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  จากการที่ผู้วิจัยได้
สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ท่าน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังให้ความ
สนใจการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย และไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่ ากว่าเกณฑ์ที่คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนใหญ่มีคะแนน
สมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาต่ ากว่าร้อยละ 40 อยู่ในระดับปรับปรุงตามเกณฑ์คู่มือ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O-NET) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการทดสอบ
เพื่อวัดความรู้และความคิดที่แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน โดยข้อสอบจะเน้นการคิด
วิเคราะห์มากกว่าการท่องจ า เมื่อพิจารณาผลการสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 31.62 คะแนน 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลเป็นไปในทางเดียวกันของโรงเรียน
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แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่กล่าวข้างต้น เมื่อ
พิจารณาผลการสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.86 คะแนน สะท้อนว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2558 และยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ  

เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการเสริม
เนื้อหาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ น าไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมี
ความหมาย และยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

3) วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยสร้างหน่วยการเรียนรู้ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

4) โครงสร้างเวลาและกรอบแนวคิดที่น ามาบูรณาการ โดยบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เป็นการน าแนวคิดจาก 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) มาบูรณาการร่วมกันโดยใช้หัวเรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
เป็นแกนหลัก โดยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 

ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนการระบุปัญหาในกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา กิจกรรมที่ 2 มา
ปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาและการวางแผนรวมถึงการด าเนินการแก้ปัญหา กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อน
ทานตะวันของฉัน กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตามขั้นตอนการทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาและกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมแห่งการเพาะเมล็ด กิจกรรมนี้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน ข้อดี ข้อเสียเพื่อเป็น
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แนวทางในการพัฒนา รวมถึงการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 
ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานการณ์ปัญหาของหน่วยการเรียนรู้ฯ ไว้ดังนี้ 

สถานการณ์ปัญหา 
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวหนูดี มีโชคชัย วันนี้ดิฉันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาเล่าให้ทุกคน

ฟังค่ะ คือฉันเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตนเอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ดิฉันทานสลัด
ผักทุกวัน แต่ตอนนี้ผักมีราคาค่อนข้างแพง ดิฉันจึงคิดว่าจะหันมาปลูกผักรับประทานเองจะปลูก
เอง ดิฉันอยู่คอนโดกลางเมืองซึ่งมีพื้นที่นิดเดียว ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันออกแบบชุดปลูก
ผักคือ ต้นอ่อนทานตะวัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) ประหยัดงบประมาณ  2) ใช้พื้นที่จ ากัด ขนาดไม่
เกิน 60 x 90 ตารางเซนติเมตร และ3) ต้นอ่อนต้องมีใบเลี้ยงครบ 2 ใบ และล าต้นยาวประมาณ 4 
– 5 ตารางเซนติเมตร 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดโครงสร้างการบูรณาการและ
โครงสร้างเวลาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังตาราง 3 และ 4 
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2. 
มา

ปลู
กต

้น
อ่อ

นท
าน

ตะ
วัน

กัน
เถ
อะ

 

1. 
แผ

นก
าร
จัด

กิจ
กร
รม
ที่ 

3 
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แผ
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3. 
เธอ

คือ
ต้น

อ่อ
นท

าน
ตะ

วัน
ขอ
งฉ
ัน 

แผ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม
ที่ 

5 
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รเข

ยีน
กร
าฟ

เป
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4. 
นว
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าร
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ล็ด

 

1. 
แผ

นก
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ตาราง 4 โครงสร้างเวลาของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 

กิจกรรมการเรยีนรู ้ การออกแบบเชงิวศิวกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
เมื่อฉันอยากดแูล
สุขภาพ  
แผนการจัดกิจกรรม
ที่ 1 

การระบุปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ด าเนินการตาม
ข้ันตอนการระบุปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยก าหนด
ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา 
รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา น ามาอภิปราย
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มได ้

 
2 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรม
ที่ 2 
 

การรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปญัหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหา โดย
สรุปประเด็นตอ่ไปน้ี แนวทางการ
แก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และ
แก้ปัญหาได้อย่างไร 

1. เพือ่ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
2. เพือ่ให้นักเรียนสามารถสังเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาได ้

2 

มาปลูกต้นออ่น
ทานตะวันกันเถอะ 
แผนการจัดกิจกรรม
ที่ 3 
 

การออกแบบวิธีการแก้ปญัหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ข้ันตอนการออกแบบวิธีการ
แก้ปญัหา โดยระบุข้ันตอนการ
ด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อยา่ง
ละเอียด  

1. เพือ่ให้นักเรียนสามารถระบุปัจจัย
ในการเจริญเติบโตของต้นออ่น
ทานตะวันได้ 
2. เพือ่ให้นักเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2 
 

 

แผนการจัดกิจกรรม
ที่ 4 
 

การวางแผนและด าเนินการ
แก้ปญัหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ข้ันตอนการวางแผนรวมถึงการ
ด าเนนิการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นการ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการ
สร้างชิ้นงานโดยออกแบบชิ้นงาน 
ค านวณหาขนาด รูปร่าง สัดส่วน 

1. เพือ่ให้นักเรียนสามารถระบุปัจจัย
ในการเจริญเติบโตของต้นออ่น
ทานตะวันได้ 
2. เพือ่ให้นักเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาได ้
3. เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถึง
ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน โดยต้องค านึงถึงความคุ้ม
ทุน 

3 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ การออกแบบเชงิวศิวกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม เวลา

(ชั่วโมง) 
เธอคือตน้ออ่น
ทานตะวันของฉนั 
แผนการจัด
กิจกรรมที่ 5 
 
 
 

การทดสอบ ประเมนิผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทดสอบ 
จากน้ันแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

  
1. เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  
2. เพือ่ให้นักเรียนสามารถสรุปปัญหาท่ี
เกิดข้ึนระหว่างด าเนินการสร้างชุดเพาะ
เมล็ดทานตะวัน พรอ้มแนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหาได้ หรือ
วิธีที่นักเรียนใช้แก้ปัญหาในการจัดสร้าง
ชุดเพาะเมล็ดทานตะวันได ้

 
3 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมแหง่การ
เพาะเมล็ด 
แผนการจัด
กิจกรรมที่ 6 
 

การทดสอบ ประเมนิผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทดสอบ
ผลงาน จากน้ันแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในผลงาน ข้อดี ขอ้เสียเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา 

1. เพือ่ให้นักเรียนสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเมล็ดทานตะวันของ
กลุ่มตนเองได ้
2. เพือ่ให้นักเรียนสามารถร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม
อื่นได ้

3 
 

แผนการจัด
กิจกรรมที่ 7 
 

การน าเสนอวิธีการแกป้ัญหาและผล
การแก้ปญัหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการ
ปลูกต้นอ่อนทานตะวันของกลุ่มตนเอง 
จากน้ันแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนา 

1. เพือ่ให้นักเรียนสามารถร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม
อื่นได ้

2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
น าเสนอ 

3 

 เวลารวม  18 

 
5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

   การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง เพื่อ เป็นการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยบูรณาการความรู้
ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เรียน
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สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่พบ
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ วิชา
เทคโนโลยีเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  

กรอบแนวคิดการบูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังภาพประกอบ 3 

 

 

 
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการบูรณาการองค์ความรู้ 

 
6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นการก าหนดอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อนทานตะวันของฉัน แหล่งเรียนรู้ คือ แปลงปลูก
ทานตะวันของโรงเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เลนส์มิวอาย ไม้บรรทัด คัตเตอร์ อุปกรณ์
ส าหรับเพาะทานตะวัน  

เทคโนโลยี Technology 
1. การวิเคราะหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยี Technology 
1. การวิเคราะหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยี Technology 
1. การวิเคราะหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยี Technology 
1. การวิเคราะหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 
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7) การวัดและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พิจารณาผลจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 2) ความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หน่วยการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาเครื่องมือ 
3.1 เครื่องมือในการวิจัย 

หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย และมีแผนการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 7 แผน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแล
สุขภาพ กิจกรรมที่ 2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อนทานตะวันของ
ฉัน และกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมแห่งการเพาะเมล็ด หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ตามล าดับ ดังนี้  

3.1.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก คือ ความส าคัญของสารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
กระบวนการเจริญเติบโตของพืช สมบัติของวัสดุและการน าไปใช้  

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้  

3. น าจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหามาสร้างเป็นการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 7 แผน  

3.1.2 การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม 
การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ต้นอ่อน

ทานตะวัน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 

ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจพิจารณาความถูกต้องเนื้อหา ความ
เหมาะสมภาษา และเวลาที่ใช้ในการเรียน 

2. น าแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 
ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
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2 ท่านและด้านวิทยาศาสตร์ 2 ท่านพิจารณาประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมภาษา และเวลาที่ใช้ในการเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการก าหนดคะแนน
ของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

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

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน โดยการแปลผลของระดับความเหมาะสมพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981:82) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
ต้นอ่อนทานตะวัน มีความเหมาะสมด้านภาษาและเวลาที่ใช้ในการเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.63 - 
4.72 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (SD = 0.25) อยู่ในระดับมาก (ภาคผนวก ง)  

ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็น ดังนี้  
1) ตรวจสอบระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับกิจกรรมมากขึ้น  
2) เพิ่มเติมจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 7 แผน ให้ครบ 3 

ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านเจตพิสัย 
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3) ปรับแก้ไขโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยระบุเนื้อหาที่มีการ
เชื่อมโยง 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ง่ายขึ้น 

3.2 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
1. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2. แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ส าหรับ

นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วย

การเรียนรู้ ฯ 
การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเภท  มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือตามล าดับ ดังนี้  
1. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

ซึ่งวัดพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงการน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ โดยมีลักษณะเป็นสถานการณ์ 
5 สถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น แต่
ละสถานการณ์ประกอบด้วยค าถามย่อย 4 ข้อ ในแต่ละข้อมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก รวมค าถามย่อย
ทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  จากนั้นน ามาเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 

1.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาตามนิยามเชิง
ปฏิบัติการ โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีลักษณะเป็นสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดให้มีสถานการณ์ 10 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ข้อ รวมเป็นข้อค าถาม 40 ข้อ 

1.3 น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจพิจารณาความถูกต้องของสถานการณ์ ข้อค าถามและตัวเลือก แล้ว
น ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ใน
ประเด็น ดังนี้ 1) ระบุนิยามของความสามารถในการแก้ปัญหาในแบบทดสอบ 2) แก้ไขข้อความใน
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สถานการณ์ค าถาม เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และ 3) ปรับตัวเลือกของแบบทดสอบให้สอดคล้อง
กับนิยามความสามารถในการแก้ปัญหามากขึ้น 

1.4 น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตรศึกษา จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
สถานการณ์ ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของความสามารถในการแก้ปัญหา 4 องค์ประกอบ 
คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การเสนอวิธีแก้ปัญหาและการตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence หรือ 
IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 (สุรพงษ์ คงสัตย์และธีรชาติ ธรรม
วงค.์2551) ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้อง ดังนี้ 

+1 หมายถึง สถานการณ์และข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของความสามารถในการแก้ปัญหา 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์และข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการของความสามารถในการแก้ปัญหา 

-1 หมายถึง สถานการณ์และข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสถานการณ์ ข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะของความสามารถในการแก้ปัญหา ความถูกต้องความเหมาะสมในการน าไปใช้ของ
แบบทดสอบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ในระดับ 0.67-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ทุก
ข้อ (ภาคผนวก ง) 

1.5 น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของสถานการณ์และข้อค าถาม แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความ
เหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของสถานการณ์และข้อค าถาม ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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การแปลผลของระดับความเหมาะสมพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์  
(Best.1981:82) มีรายละเอียด ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ระหว่าง 3.33 – 4.33 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 (SD = 0.50) อยู่ในระดับมาก (ภาคผนวก ง)  

ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็น ดังนี้  
1) ตรวจสอบภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาให้มีความ

เหมาะสม กระชับมากข้ึน 
2) เพิ่มเติมนิยามศัพท์เฉพาะของความสามารถในการแก้ปัญหา 4 องค์ประกอบ 

คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การเสนอวิธีแก้ปัญหาและการตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหา ในแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

1.6 น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยเลือกนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3 
ระดับ คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 10 คน จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนเพื่อ
หาคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับด้วยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 

โดยผลการวิเคราะห์ค่าความยาก อ านาจจ าแนกและค่าความเ ชื่อมั่น มี
รายละเอียดดังนี้   ค่าความยาก มีค่า 0.60 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก มีค่า 0.20 – 0.60 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ  (ภาคผนวก ง)และผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .77 

1.7 น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพแล้ว
มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
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แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งวัด 
ความสามารถของผู้เรียนในการสื่อความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่ง
น้ัน ๆ อย่างมีเหตุผล โดยความเข้าใจสามารถแสดงออกในรูปของการอธิบาย การคาดคะเน การ
แปลความหมาย การตีความหมาย และการขยายความ โดยการวัดความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค าถามประกอบด้วยเนื้อหาที่ต้องการวัดความเข้าใจ ดังนี้ ความส าคัญของ
สารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการเจริญเติบโตของพืช สมบัติของ
วัสดุและการน าไปใช้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ แต่ละข้อค าถามมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก  จ านวน 
20 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความ
เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ จากนั้นน ามาเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถของผู้เรียนในการสื่อความหมายของความรู้วิทยาศาสตร์หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสังเกตและประสบการณ์เดิม มาสรุปเป็นลักษณะของสิ่งนั้น ๆ อย่างมี
เหตุผล 

2.2 สร้างแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
เลือกตอบ 20 ข้อ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของแบบวัด ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมในแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้น
อ่อนทานตะวัน 

 

เนื้อหา 

พฤติกรรมการวัดความเข้าใจ 

รวม 
การอธิบาย 

การคาดคะเน 

การแปลความ 

การตีความ 

การขยายความ 

1.นักเรียนเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ของผัก 1 - 2 1 1 5 
2.นักเรียนเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 

1 2 1 - 1 5 

3. นักเรียนเข้าใจกระบวนการเจริญเติบโตของพืช - 1 1 2 1 5 
4. นักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่ท าเป็นชุดเพาะต้น
อ่อนทานตะวันได้ 

2 1 - 1 1 5 

รวม 4 4 4 4 4 20 

 
2.3 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ ตรวจพิจารณาความถูกต้องข้อค าถามและแนวค าตอบ แล้วน ามาแก้ไขให้ถูกต้อง 
ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ในประเด็น ดังนี้ 1) แก้ไข
ข้อความในแบบวัดความเข้าใจเนื้อหา เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และ 2) ปรับข้อค าถามในแบบวัด
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

2.4 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยา
ศาสตรศึกษา จ านวน 4 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 (สุรพงษ์ 
คงสัตย์และธีรชาติ ธรรมวงค์.2551) ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้อง ดังนี้ 

+1 หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการของความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์  
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0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการของความ
เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการของความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

โดยผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการของ
ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ในระดับ 0.75-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์
สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ (พวงรัตน ์ทวีรัตน์. 2540: 129) (ภาคผนวก ง)  

2.5 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของข้อ
ค าถามในแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

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

การแปลผลของระดับความเหมาะสมพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์  
(Best.1981:82) มีรายละเอียด ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของข้อค าถามในแบบวัด
ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มีค่าอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (SD = 0.03) 
อยู่ในระดับมาก (ภาคผนวก ง)  
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ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็น ดังนี้  
1) ระบุนิยามของระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ใน

แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ฉบับของนักเรียน 
2) ตรวจสอบการใช้ค าในแบบวัดให้เป็นค าเดียวกันทั้งฉบับ เช่น ค าว่าผู้เรียน 

ผู้สอน 
2.6 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่มีผลการเรียน 3 กลุ่มคือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 
10 คน   

2.7 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% แล้วคัดเลือกแบบวัดจ านวน 20 ข้อที่มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 และมีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน ์ทวีรัตน.์ 2540: 129)  

โดยค่าความยาก มีค่า 0.60 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก มีค่า 0.20 – 0.46 ถือว่า
ผ่านเกณฑส์ามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ (ภาคผนวก ง) 

2.8 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัด
ความเข้าใจในด้านความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับด้วยวิธีการของคู
เดอร-์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20  จากผลการหาประสิทธิภาพของแบบวัด
ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
.75 

2.9 น าแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพแล้วมา
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้  

3.1 ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามและก าหนดประเด็นที่จะใช้ในการ
เขียนข้อความ โดยมีประเด็นในการสอบถาม 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านครูผู้สอน 
2. ด้านเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 

3.2 เขียนรายการข้อความสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อยและพอใจน้อยที่สุด จ านวน 15 
ข้อ แบ่งเป็นด้านผู้สอน 4 ข้อ ด้านเนื้อหา 3 ข้อ ด้านการจัดการเรียนรู้ 4 ข้อและด้านการวัดและ
ประเมินผล 4 ข้อ และข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  

3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจ
พิจารณาความถูกต้องข้อค าถามและแนวค าตอบ แล้วน ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ในประเด็น ดังนี้ 1) แก้ไขข้อความใน
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และ 2) ปรับแก้ไขข้อค าถามใน
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับงานวิจัยมากขึ้น 

3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความเหมาะสมด้าน
ภาษาและการน าไปใช้ แล้วด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ 

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของข้อค าถาม
ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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การแปลผลของระดับความเหมาะสมพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์  
(Best.1981:82) มีรายละเอียด ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม
ทั้งฉบับมีความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้มีค่าอยู่ระหว่าง 3.60 – 4.00 และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 (SD = 0.19) อยู่ในระดับมาก (ภาคผนวก ง)  

ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็น ดังนี้  
1) พิจารณาเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของ

ผู้เรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนวัยนี้ควรมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
2) ปรับค าในข้อค าถามให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจได้

ง่ายขึ้น เช่น ระดมความคิด ปรับแก้ไขเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น
นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาน าร่องและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้ 

การศึกษาน าร่อง 
การศึกษาน าร่อง เป็นการน าหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากผู้เชี่ยวชาญไป

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้ ฯ  เช่น ปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่อง
ระหว่างการใช้หน่วยการเรียนรู้ ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น ความชัดเจนในการใช้ภาษา รูปแบบของใบกิจกรรมต่าง ๆ และความ
เหมาะสมของกิจกรรม เวลาและสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้  
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ผลการศึกษาน าร่อง พบว่า หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน แต่มีปัญหาใน
การล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและเอกสารความรู้ เพื่อใช้ในการออกแบบชุด
เพาะต้นอ่อนทานตะวันต้องใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงปรับล าดับขั้นตอนของกิจกรรมในแผนการจัด
กิจกรรม โดยจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนเรื่องดิน 2) 
ศูนย์การเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และ 3) ศูนย์การเรียนเรื่องกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืช โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปศึกษาความรู้ที่ศูนย์การเรียนและกลับมา
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความกระชับและเหมาะสมกับ
เวลามากขึ้น โดยผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.83 (S.D.=1.41) และด้านการวัดและประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เท่ากับ 3.66 (S.D.=2.83) 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 

1. การน าหน่วยการเรียนรู้ ฯ ไปใช้ 
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการใช้หน่วย

การเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ ในด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งการใช้หน่วยการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่ง

หนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 265 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน และเป็นการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่
มีความถนัดในเรื่องเดียวกัน 
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แบบแผนการทดลอง  
การด าเนินการในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-

experimental research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (One 
Group Pretest-Posttest Design) แบบแผนการวิจัยดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 
E T

1
 X T

2
 

 
ความหมายของสัญลักษณ์  

E แทน กลุ่มทดลอง  
X แทน การใช้หน่วยการเรียนรู ้
T

1 
แทน การทดสอบก่อนการใช้หน่วยการเรียนรู ้  

T
2 
แทน การทดสอบหลังการใช้หน่วยการเรียนรู ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้  

1. เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้
เครื่องมือวิจัย จ านวน 2 ฉบับได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาและแบบวัดความ
เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หน่วยการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ใน
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 18 ชั่วโมง (6 สัปดาห์) 

3. เก็บข้อมูลหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ ด้วยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน โดยใช้เครื่องมือวิจัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา แบบ
วัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู ้

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยน าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลก่อนและ
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หลังใช้หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจให้คะแนน ค าตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีการแบ่งระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก นารีรัตน์ เรืองจันทร์ (2551) โดย
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ 4 ระดับ ได้แก่  

ช่วงคะแนน     16 – 20  ระดับดีมาก  
ช่วงคะแนน     12 – 15  ระดับดี  
ช่วงคะแนน      6 – 11  ระดับพอใช้  
ช่วงคะแนน      0 – 5 ระดับปรับปรุง 

2) แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยน าแบบวัดความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจให้คะแนน ค าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 
20 คะแนน 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยน า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ผลการใช้หน่วยการเรียนรู ้สามารถพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี ้ 

1.1 ด้านคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ พิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน
การประเมินโครงร่างหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี ้ 

1.1.1 การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 

1.1.2 การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่น้อยกว่า 0.50 
  



  107 

1.2 ด้านผลการใช้หน่วยการเรียนรู้   ประกอบด้วย  
1.2.1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทางสถิติและทดสอบ

สมมติฐาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.2.1.1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้  โดยใช้สถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) 

1.2.1.2 เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 65 
โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีกรณีตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One sample t-test) 

1.2.1.3 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้กับเกณฑ์ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 

1.2.1.4 แปลความหมายข้อมูลจากการวิเคราะห์น าข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สถิติที่ใช้ในการจัดกระท าข้อมูล 

1.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard division) และค่าความแปรปรวน (Variance)  

1.2 สถิติหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ สถิติค่าทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีตัวอย่าง 1 
กลุ่ม (One sample t-test) (พวงรัตน ์ทวีรัตน์. 2540: 129) 

สถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) 
 

 
1

22







 



n

DDn

D
t ; df = n-1 

เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

 D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
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 n  แทน จ านวนนักเรียน 

 D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

 
2

D  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 

สถิติการทดสอบค่าทีกรณีตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One sample t-test) 
 

t = 
x−̅μ0

S

√n

  ; df = n -1 

เมื่อ    x ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 μ0   แทน เกณฑ์ร้อยละ  
 S      แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 n      แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 df     แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 

 
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยสามารถค านวณจากสูตร ค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (พวงรัตน ์ทวีรัตน.์ 2540: 129) 
 

IOC = 
ΣR

N
 

 
เมื่อ  IOC  ความหมายว่า  ดัชนีความสอดคล้อง  

ΣR  ความหมายว่า  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
N  ความหมายว่า  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

2.2 การหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 
129) ดังนี้  

 

P = 
𝑅

𝑁
 



  109 

เมื่อ P แทน ค่าความยากของข้อค าถาม  
R แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ  
N แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  

 

r= 
𝑅𝑢− 𝑅𝑒

𝑁

2

 

 
เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  

Ru แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อนั้นกลุ่มเก่ง  
Re แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อนั้นกลุ่มอ่อน 
N แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  

2.3 การหาค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 (พวงรัตน ์ทวีรัตน์. 2540: 129) ดังนี้  
 

 𝑟(𝐾𝑅−20) = (
K

K−1
) (1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ) 

 

เมื่อ 𝑟(𝐾𝑅−20) แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
K  แทน จ านวนข้อสอบ 
p  แทน สัดส่วนของผู้ท าถูกหารด้วยจ านวนคนสอบทั้งหมด 
q  แทน สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ  
S2   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 2) ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผลการใช้หน่วยการเรียนรู ้ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ ดงันี้ 
n  แทน  จ ำนวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยำ่ง 
x̅  แทน  ค่ำเฉลีย่ของคะแนนของกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรทดลองก่อนและหลงัเรยีน 
S.D.  แทน  ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน 
t  แทน  ค่ำสถติทิีใ่ชพ้จิำรณำกำรแจกแจง  
**  แทน  มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 
Max แทน คะแนนสงูสุด 
Min แทน คะแนนต ่ำสุด 
df      แทน ชัน้แห่งควำมเป็นอสิระ (degree of freedom) 
P แทน  ค่ำควำมยำกของขอ้ค ำถำม 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1  ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 

ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตอนที่ 2 ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้น

อ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้น
อ่อนทานตะวัน 

จากการวิจัยท าให้ได้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง
เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการเสริมเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก าหนด
ประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) ทั้ง 6 ขั้นตอน ผู้วิจัยจึงเลือกบูรณาการ
ความรู้ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนที่
ผู้วิจัยสอนอยู่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตจริง การปลูกต้นอ่อนทานตะวันนั้น
เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหา 
4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรม
ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา  ในรูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary)  หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย และมีแผนการ
จัดกิจกรรมทั้งหมด 7 แผน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยาก
ดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่  2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมที่  3 เธอคือต้นอ่อน
ทานตะวันของฉัน และกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมแห่งการเพาะเมล็ด หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 
สัปดาห ์สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีขั้นตอนดังนี้  
1. การระบุปัญหา (Identify a challenge) ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหาจาก

สถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ ปัญหาคืออะไร แนว
ทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขต
ของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการในการแก้ปัญหา 

2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหำ (Explore ideas) ผู้เรียน
ส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยการสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดภายในกลุ่มในประเด็น
ต่อไปนี้ แนวทางการแก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และแก้ปัญหาได้อย่างไร  

3. ออกแบบวธิกีำรแก้ปัญหำ (Solution design) ผู้เรียนน าข้อมูลและแนวคิดใน
การแก้ปัญหามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีที่สุด โดยค านึงถึง
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ทรัพยากรที่ใช้ ระยะเวลา รวมถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ร่างวธิกีำรแกปั้ญหำ โดยระบุขัน้ตอนการด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อย่างละเอียด 

4. วำงแผนและด ำเนินกำรแก้ปัญหำ (Plan and develop) ผู้เรียนด าเนินการ
ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่วางไว้ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการสร้างชิ้นงาน
โดยวางแผนออกแบบชิ้นงาน ค านวณหาขนาด รูปร่างและสัดส่วน แล้วแต่ละกลุ่มลงมือสร้าง
ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรบัปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำ (Test and 
evaluate) ผู้เรียนทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาหรือชิ้นงาน จากนั้นประเมินผลงานที่สร้างขึ้น โดยดูว่า
ผลงานสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือไม่ เพื่อน าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ใน
การปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

6. น ำเสนอวธิกีำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำ (Present the solution) 
ผู้เรียนน าเสนอผลงานที่สร้างขึ้น พร้อมผลการทดสอบผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ตอนที่ 2 ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้น
อ่อนทานตะวัน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร  เขตห้วยขวาง  จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดยเป็นนักเรียนชาย จ านวน15 คน นักเรียนหญิงจ านวน 15 คน รวมทั้งหมด 
30 คน 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทางสถิติตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1-3 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

สมมติฐานข้อ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
โดยภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 16 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 4 
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.00 (S.D.= 2.81) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
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แก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 19 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.83 (S.D.= 
2.07)    

จากภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังใช้หน่วยการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 
การทดสอบ n df max min �̅� S.D. t p 
ก่อนเรยีน 30 29 16 4 11.00 2.81 

-9.417** .000 
หลงัเรยีน 30 29 19 12 14.83 2.07 

 
** มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

 
พิจารณาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังใช้หน่วยการ

เรียนรู้ ดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 
ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ระดับความสามารถ คะแนน ระดับความสามารถ 
1 14 ดี 19 ดีมาก 
2 16 ดีมาก 18 ดีมาก 
3 16 ดีมาก 18 ดีมาก 
4 14 ดี 17 ดีมาก 
5 11 พอใช ้ 17 ดีมาก 
6 15 ดี 17 ดีมาก 
7 11 พอใช ้ 17 ดีมาก 
8 11 พอใช ้ 17 ดีมาก 
9 6 พอใช ้ 16 ดีมาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ระดับความสามารถ คะแนน ระดับความสามารถ 
10 12 ดี 15 ดี 
11 9 พอใช ้ 15 ดี 
12 10 พอใช ้ 15 ดี 
13 12 ดี 15 ดี 
14 12 ดี 15 ดี 
15 13 ดี 15 ดี 
16 11 พอใช ้ 15 ดี 
17 12 ดี 16 ดีมาก 
18 10 พอใช ้ 14 ดี 
19 12 ดี 14 ดี 
20 11 พอใช ้ 14 ดี 
21 11 พอใช ้ 13 ดี 
22 12 ดี 13 ดี 
23 11 พอใช ้ 13 ดี 
24 7 พอใช ้ 12 ดี 
25 6 พอใช ้ 12 ดี 
26 4 ปรับปรุง 12 ดี 
27 13 ดี 12 ดี 
28 9 พอใช ้ 12 ดี 
29 9 พอใช ้ 12 ดี 
30 10 พอใช ้ 15 ดี 

 
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนด้วยหน่วยการ

เรียนรูฯ้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
53.33 รองลงมาคือระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 6.67 และระดับ
ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 3.33 
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และพิจารณาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ฯ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมาคือระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 ดังตาราง 9 

 
ตาราง 9 คะแนนร้อยละความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังใช้หน่วยการ

เรียนรู้ 
 

ระดบั
ความสามารถ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดมีำก 2 6.67 10 33.33 
ด ี 11 36.67 20 66.67 

พอใช ้ 16 53.33 0 0 
ปรบัปรงุ 1 3.33 0 0 

 
2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนพิจารณาราย

องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อน

ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบในการระบุปัญหาสูงที่สุดเท่ากับ 3.03 
(S.D.= 0.93) รองลงมาคือองค์ประกอบในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาเท่ากับ 2.90 (S.D.= 1.42) 
องค์ประกอบในการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาเท่ากับ 2.83 (S.D.= 1.18) และองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ปัญหามีคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 2.23 (S.D.= 1.36)   

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลัง
ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบในการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาสูงที่สุด
เท่ากับ 3.80 (S.D.= 0.91) รองลงมาคือองค์ประกอบในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาเท่ากับ 3.70 
(S.D.= 0.70) และองค์ประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาและการระบุปัญหามีคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 
3.67 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ ดังตาราง 10 
  



  116 

ตาราง 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณารายองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ n df 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การระบุปัญหา 30 29 3.03 0.93 3.67 0.99 -2.919** .007 
2. การวิเคราะห์ปัญหา 30 29 2.23 1.36 3.67 0.84 -5.151** .000 
3. การเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

30 29 2.90 1.42 3.70 0.70 -2.978** .006 

4. การตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหา 

30 29 2.83 1.18 3.80 0.91 -5.298** .000 

 
** มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

 
สมมติฐานข้อ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนและหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน  (t-test for 
dependent samples)  

พิจารณาโดยภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน คะแนน
ต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.40 (S.D.= 1.30) คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 18 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 14 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.60 (S.D.= 
1.43) จากภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังทดลองใช้
หน่วยการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังตาราง 
11 
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ตาราง 11 เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ 

 
การทดสอบ n df max min �̅� S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 29 15 10 11.40 1.30 

-18.508** .000 
หลังเรียน 30 29 18 14 15.60 1.43 

 
** มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

 
2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 65 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีกรณีตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One 
sample t- test) พบว่า คะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังทดลองใช้หน่วย
การเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 คะแนนร้อยละความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลัง

ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) 
 
การทดสอบ n df �̅� S.D. ร้อยละ t p 
หลังเรียน 30 29 15.60 1.43 78.00 9.967** .000 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สมมติฐานข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

หน่วยการเรียนรู้กับเกณฑ์ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  
1) พิจารณาในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้กับเกณฑ์ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.84 (S.D. = 0.19) อยู่ในระดับมาก ดังตาราง 13 

2) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้กับเกณฑ์ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย  3.50 ขึ้นไป อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 (SD = 0.42) 
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รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 (SD = 0.42) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 (SD = 0.41) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 (SD = 0.40) ดังตาราง 13 

 
ตาราง 13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ

เหมาะสม 

ด้านผู้สอน 
1 ผู้สอนชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจอยา่งชัดเจน 3.80 0.45 มาก 
2 ผู้สอนให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง 4.00 0.00 มาก 
3 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้นในการจัดการเรยีนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4 ผู้สอนมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ท ากิจกรรมส าเร็จ 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.47 0.42 มาก 
ด้านเนื้อหา 

5 เนื้อหาตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรยีน 3.20 0.45 มาก 
6 เนื้อหาเรยีงล าดับจากงา่ยไปยาก 4.00 0.00 มาก 
7 การจดัเนื้อหามีความเหมาะสมกบัเวลาทีใ่ช้ 3.60 0.55 มาก 

รวม 4.46 0.42 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8 กิจกรรมการเรยีนรู้สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวันของผู้เรียนได้ 3.60 0.55 มาก 
9 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ฝึกความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
4.00 0.00 มาก 

10 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็
ซึ่งกันและกัน 

3.80 0.45 มาก 

11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
รวม 4.43 0.41 มาก 

 
  



  119 

ตาราง 13 (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ

เหมาะสม 

ด้านการวดัและประเมินผล 
12 การประเมินผลมคีวามหลากหลาย 4.00 0.00 มาก 
13 มีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 4.00 0.00 มาก 
14 มีการประเมินการออกแบบเชิงวศิวกรรมของผู้เรียน 3.60 0.55 มาก 
15 ผู้เรียนทราบผลการเรยีนรู้ของตนเอง 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.38 0.40 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.19 มาก 
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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ ดังนี้  
เพื่อศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้น

อ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
พิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้  

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  
2. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ สูงกว่าก่อนการเรียนรู ้

2. ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวันฯ อยู่ในระดับมาก  

 
สรุปผลการวิจัย  

การสรุปผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
1. ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู ้

ได้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ต้นอ่อน
ทานตะวัน  เป็นสาระการเรียนรู้ย่อยที่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการเสริมเนื้อหาและจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้   มีการก าหนดประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุ  2) 
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา และ6) น าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา ผู้วิจัยเลือกบูรณาการความรู้ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตจริง การปลูกต้นอ่อนทานตะวันนั้นเป็นกิจกรรมที่
สามารถจัดได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหา  4 วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมที่มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา ในรูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary)  
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย และมีแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 7 
แผน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่ 
2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อนทานตะวันของฉัน และกิจกรรมที่ 
4 นวัตกรรมแห่งการเพาะเมล็ด หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ต้น
อ่อนทานตะวัน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับ
มากและมีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ  

โดยเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาสาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ผลการใช้หน่วยการเรียนรู ้
เมื่อน าหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ต้นอ่อน

ทานตะวัน ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลในภาพรวม ดังนี้ 
2.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่ ม

ตัวอย่างโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้
ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ฯนักเรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
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2.2 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังใช้หน่วย
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 65 พบว่า คะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
ใช้หน่วยการเรียนรู้ฯ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนมี
คะแนนความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์หลังเรียนร้อยละ 78.00 

2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังใช้
หน่วยการเรียนรู้ฯ ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผู้สอน รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านการวัดและประเมินผล  
 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยใน 2 ประเด็น คือ 1) ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู้ และ 2) 
ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู ้ 
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด กล่าวคือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา อาจเนื่องมาจาก  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างหน่วยการเรียนรู้ฯ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก 1) การศึกษาบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) 
การออกแบบและสร้างหน่วยการเรียนรู้ฯ และ3) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพหน่วยการ
เรียนรู้ฯ  

 โดยขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษา ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งเป็นหัวเรื่องที่น ามาใช้ในการพัฒนาหน่วย
การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่แท้จริงในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงความจ าเป็นในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Dick (2001) ที่ว่าการออกแบบการเรียนการสอนนั้นผู้สอนต้องวิเคราะห์
ผู้เรียน บริบทของการเรียนรู้และสภาพของสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการออกแบบกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสุชานาฏ สุวรรณ
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พิบูลย์ (2559:5) ที่เสนอว่าหน่วยการเรียนรู้ฯที่ดีต้องมีการออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับบริบทที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ท างานเป็นทีม มีการสื่อสาร และมี
การอภิปรายร่วมกัน 

นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแบบสหวิทยาการโดยผสมผสานสาระการเรียนรู้ 4 รายวิชาเข้ากับหัวเรื่อง “ต้นอ่อนทานตะวัน” 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียน โดยสะเต็มศึกษาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความความรู้ความสนใจในการสืบ
เสาะหาความรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล เชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน  จึงส่งผลให้หน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
องค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพปัญหา ท าให้ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
เมื่อน าหน่วยการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลในภาพรวม 

ดังนี้ 
2.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้
ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้  

หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการน าความรู้และเนื้อหา รวมถึงวิธีการ
เรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน โดยเน้นวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการก าหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อให้
ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การระบุ  2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) 
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา และ 
6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่ตนเองคุ้นเคย หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
4 กิจกรรมย่อย ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบ 
ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยากดูแลสุขภาพ กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ด าเนินการตาม
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ขั้นตอนการระบุปัญหาโดยก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหาที่พบและด าเนินการตามขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยสรุปประเด็นต่าง ๆ เช่น แนวทางการ
แก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และแก้ปัญหาได้อย่างไร กิจกรรมที่ 2 มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกัน
เถอะ กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตามขั้นตอนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและการ
วางแผนรวมถึงการด าเนินการแก้ปัญหา โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง
ละเอียด จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการสร้าง
ชิ้นงานโดยออกแบบชิ้นงาน ค านวณหาขนาด รูปร่างและสัดส่วน กิจกรรมที่ 3 เธอคือต้นอ่อน
ทานตะวันของฉัน กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทดสอบวิธีการแก้ปัญหา และอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และกิจกรรมที่ 4 นวัตกรรม
แห่งการเพาะเมล็ด กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการปลูกต้นอ่อนทานตะวันของกลุ่ม
ตนเอง จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 สามารถท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ สามารถออกแบบชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวันตาม
เงื่อนไขที่สถานการณ์ก าหนด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
Dejarnette (2012) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการต่าง ๆ โดยการน าความรู้ เนื้อหา ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามาผสมผสานกัน ผ่านกิจกรรมการเล่นหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เน้นกระบวนการแก้ปัญหา แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ สอดคล้องกับ สสวท. (2557: 4-6) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องกับแนวการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พัฒนาการด้านปัญญา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ พัฒนาการด้านทักษะการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
และพัฒนาการด้านคุณลักษณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม การท างานเป็นทีม 
พัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา 
พูนเรือง (2559) ที่ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน พบว่ากระบวนการ
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ออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน สามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จริง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศราวุธ รามศรี (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
แบบ STEM ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 5 ขั้นตอน พบว่า
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 5 ขั้นตอน สามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จริง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้ 
Catherine (2012: 30–39) ยังได้ศึกษาลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
โดยการศึกษาเน้นที่โรงเรียนมัธยมที่ได้รับคัดเลือกจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม  ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและสามารถฝึกงานในการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการหลังส าเร็จการศึกษาได้ 

2.2 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วย                
หน่วยการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้  

หน่วยการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ 
ของ 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้า
ด้วยกัน โดยเน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก ใช้หัวเรื่องต้นอ่อนทานตะวัน เป็นแกนในการบูร
ณาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสอดคล้อง และเชื่อมโยงทักษะของแต่ละวิชาได้ โดยวิชา
วิทยาศาสตร์เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของผัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและกระบวนการเจริญเติบโตของพืช เทคโนโลยีเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
ปัญหามากที่สุดและคณิตศาสตร์เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การค านวนค่าใช้จ่ายและ
พื้นที่ใช้สอย โดยเนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษา 
ซึ่งการเชื่อมโยงเนื้อหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมสอดคล้องกับค ากล่าว
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ของทิศนา แขมมณี (2558: 147) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ Koehler (2013) ได้กล่าวว่าการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ จะสามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายมุมมองจากหัวข้อ
เดียวกัน ได้เรียนหลายวิชาไปด้วยกัน ส่งผลให้สามารถเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพ
มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา พูนเรือง (2559) ที่ได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน พบว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบ 6 ขั้นตอน 
สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนได้จริง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรักษ์ศิริ จิต
อารี (2560 202:) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้และการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  เพื่อเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาตามบริบทจริงของผู้เรียน หลังจัดการเรียนรู้พบว่า
นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการระบุค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และด้านการใช้ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังใช้หน่วยการ
เรียนรู้ฯ ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สอน 
รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
วัดและประเมินผล  

การที่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังใช้
หน่วยการเรียนรู้ฯ ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ในหน่วยการเรียนรู้ฯ นี้ มีความน่าสนใจ เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน มีการบูรณาการ
องค์ความรู้และเป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมที่ท้าทายความรู้
ความสามารถของผู้เรียน รวมถึงหน่วยการเรียนรู้ฯ มีการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่หลากหลายสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกอยากลงมือแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ
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ลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558) ที่ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง อ้อย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผลการวิจัยพบว่า จากผลการทดลองใช้หลักสูตรนักเรียนมีความ
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

นอกจากน้ี การที่ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังใช้หน่วย
การเรียนรู้ฯ ในด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเพราะ ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าในระหว่าง
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนอยู่เสมอ ท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความสุข สอดคล้องกับ Herzberg (1959: 71) ที่กล่าวว่ามูลเหตุที่ท าให้เกิดความพึงพอใจมี 2 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการท างานที่ท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการท างานซึ่งประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานที่ท้าทายและ
น่าสนใจ การได้รับการยอมรับนับถือและความก้าวหน้าในการท างาน และอีกหนึ่งปัจจัย คือปัจจัย
ค้ าจุน (Hygiene factor) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลสามารถท างานได้ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยค้ าจุนของผู้เรียน การที่ผู้สอนเอาใจ
ใส่ ให้ค าแนะน าผู้ เรียนอยู่ เสมอ และจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมี
ความหมาย จึงท าให้ความพึงพอใจในด้านนี้สูงที่สุด ส่วนความพึงพอใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการวัดและประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการ
ประเมินพฤติกรรมภาพรวม เน้นการประเมินการท างานเป็นทีม ท าให้ไม่สามารถประเมินผู้เรียน
รายบุคคลได้ชัดเจน อีกทั้งมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้มีการแสดงหลักฐานการประเมินพฤติกรรมหรือการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมของตนเอง 
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานของ นิตยา ภูผาบาง (2559) ที่ได้
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้เรียน พบว่าแบบสังเกตพฤติกรรมมี
ข้อจ ากัด โดยเป็นการประเมินพฤติกรรมกลุ่ม เน้นการประเมินภาพรวม ท าให้ไม่สามารถประเมิน
ผู้เรียนรายบุคคลได้ชัดเจน อีกทั้งงานวิจัยของนวลศรี ช านาญกิจ (2557) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และทราบผลการเรียนรู้หรือผลการปฏิบัติของตนเอง
ทันทีหลังเรียนเสร็จหรือการให้ผลสะท้อน (feedback) กับผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาและส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในงานวิจัยนี้อาจยังไม่ได้เน้น
การสะท้อนผลการปฏิบัติของผู้ เรียนจึงส่งผลให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัดและ
ประเมินผลน้อยที่สุด   
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ข้อเสนอแนะ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่มีส่วน  

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.1 การน าหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นอ่อน
ทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไปใช้ 
พบว่า มีปัญหาในการล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเวลา โดยกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและเอกสารความรู้ เพื่อใช้ในการออกแบบชุด
เพาะต้นอ่อนทานตะวันต้องใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงปรับล าดับขั้นตอนของกิจกรรมในแผนการจัด
กิจกรรม โดยจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนเรื่องดิน 2) 
ศูนย์การเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และ 3) ศูนย์การเรียนเรื่องกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืช โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปศึกษาความรู้ที่ศูนย์การเรียนและกลับมา
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความกระชับและเหมาะสมกับ
เวลามากขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความกระชับและเหมาะสมกับเวลามากขึ้น ดังนั้นก่อนน า
หน่วยการเรียนรู้ฯไปใช้ผู้สอนควรท าความเข้าใจและศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงเครื่องมือวิจัยให้ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการกิจกรรม เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

1.2 จากการน าหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปใช้ 
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมที่ท้าทายความรู้ความสามารถของตนเอง เช่น ในกิจกรรมมี
สถานการณ์ปัญหามาให้ผู้เรียนแก้ไข โดยผู้เรียนต้องออกแบบชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด ผู้เรียนส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดและท้าทายของผู้เรียน โดยมีปัญหามา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากลงมือ
แก้ปัญหา รวมถึงใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้มากขึ้น 
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1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถต่ าที่สุด ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ฯที่
พัฒนาขึ้นให้กับนักเรียนในกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ผู้สอนควรมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาให้มากขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
สามารถส่งเสริมให้นักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล จ าแนกสาเหตุของปัญหาเพื่อ
น าไปสู่วิธีในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมผ่านการค้นคว้าความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

1.4 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาความเข้าใจเนื้อหา โดยสร้างเครื่องมือที่ วัด
เฉพาะเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ท าให้การศึกษาความเข้าใจเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้น
ผู้สอนควรท าการศึกษาความเข้าใจเนื้อหาหรือองค์ความรู้ของผู้เรียนให้ครบทุกวิชา โดยการพัฒนา
เครื่องมือในการวัดองค์ความรู้แบบบูรณาการเนื้อหาทั้ง  4 รายวิชา ได้แก่  วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

1.5 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมภาพรวม เน้นการประเมินการท างานเป็น
ทีม ท าให้ไม่สามารถประเมินนักเรียนรายบุคคลได้ชัดเจน ดังนั้นผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนรายบุคคลเพิ่มด้วย เพื่อให้สามารถสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียนได้ชัดเจนมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 จากการศึกษาพบว่าผู้เรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ฯ มี

ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน แต่การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดคือผู้วิจัยใช้
เครื่องมือชุดเดียววัดผู้เรียนทั้งหมด ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาด้วยเครื่องมือวัดที่มี
ความหลากหลาย เพื่อใช้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาในกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่าง
กันหรือศึกษาในเชิงลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมด้วย 

2.2 ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน แต่สะท้อนได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้วิจัยวัดระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่สะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการวางแผนการวิจัยและออกแบบเครื่องมือเพื่อ
ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning progressions) และสังเกตพัฒนาการ
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3 จากการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนในการออกแบบและร่างแบบ ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยความรู้และพื้นฐานด้าน
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ศิลปะเพื่อสื่อความจากภาพ โดยต้องอาศัยการบูรณาการทางด้านศิลปะ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป
อาจมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาศิลปะ หรือแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ 
STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์) เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ข 

หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรือ่ง ตน้อ่อนทำนตะวนั                          

เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 
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เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวนั เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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นางสาวสธิุดา  วนัสดุล 
นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าน า  
หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเต็มศกึษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั เพื่อ

ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1 นี้พฒันำขึน้เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรศกึษำในหลกัสูตรกำรศกึษำมหำบณัฑติ (กศ.ม.) สำขำวชิำวทิยำศำสตรศกึษำ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
และควำมเขำ้ใจเนื้อหำวทิยำศำสตร ์เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 
โดยบรูณำกำรแบบ สหวทิยำกำร เป็นกำรน ำเนื้อหำจำก 4 รำยวชิำ ไดแ้ก่ รำยวชิำวทิยำศำสตร ์
เทคโนโลย ีวศิวกรรมศำสตรแ์ละคณิตศำสตร์ (STEM) มำบูรณำกำรร่วมกนัโดยใชห้วัเรื่อง ต้น
อ่อนทำนตะวนั เป็นแกนหลกั โดยหน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ตำมแนวทำงสะเตม็ศึกษำ เรื่อง 
ต้นอ่อนทำนตะวนั ประกอบดว้ยกจิกรรมกำรเรยีนรู ้4 กจิกรรมย่อย ไดแ้ก่ กจิกรรมที ่1 เมื่อฉัน
อยำกดูแลสุขภำพ กจิกรรมที ่2 มำปลูกต้นอ่อนทำนตะวนักนัเถอะ กจิกรรมที ่3 เธอคอืต้นอ่อน
ทำนตะวนัของฉนั และกจิกรรมที ่4 นวตักรรมแห่งกำรเพำะเมลด็ หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์
ตำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั กจิกรรมนี้ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มจะด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนกำรทดสอบ ประเมินผล และปรบัปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยหน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรใ์นครัง้นี้ใชเ้วลำในกำรจดักจิกรรม
กำรเรยีนรูเ้ป็นเวลำ 6 สปัดำห ์สปัดำหล์ะ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง 

หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำเล่มนี้ส ำเรจ็ได้ดว้ยควำมกรุณำ
จำกท่ำนอำจำรยท์ีป่รกึษำปรญิญำนิพนธท์ีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะ ตรวจสอบหน่วยกำรเรยีนรูแ้ละให้
ก ำลงัใจแก่ผูว้จิยัอยำ่งดยีิง่จนท ำใหห้น่วยกำรเรยีนรูเ้ล่มนี้ส ำเรจ็ลงไดเ้ป็นอย่ำงดแีละไดร้บัควำม
อนุเครำะหจ์ำกผูเ้ชี่ยวชำญทีก่รุณำตรวจสอบควำมเหมำะสมควำมถูกต้องของหน่วยกำรเรยีนรู ้
จนท ำใหห้น่วยกำรเรยีนรูเ้ล่มนี้มคีวำมสมบูรณ์พรอ้มทีจ่ะน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรยีนรูไ้ดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  

ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณท่ำนอำจำรยท์ีป่รกึษำปรญิญำนิพนธด์ว้ยควำมเคำรพยิง่มำ ณ 
โอกำสน้ี  

 

 

 

 

 

สุธดิำ  วนัสุดล 
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หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ามแนวทางสะเตม็ศึกษา  

เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวนั เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สภาพปัญหา 

นักเรยีนส่วนใหญ่ยงัให้ควำมสนใจกำรจดักำรเรยีนรูน้้อย และมคีวำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่คู่มอืประเมนิสมรรถนะส ำคญัของผู้เรยีนระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน
ก ำหนดไว้ โดยนักเรยีนในโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีะแนนสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ซึ่งอยู่ในระดบัปรบัปรุงตำมเกณฑค์ู่มอืประเมนิสมรรถนะส ำคญัของผู้เรยีน
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนพุทธศกัรำช  2551 เพื่อ
แกไ้ขปัญหำภำยในชัน้เรยีนและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำซึง่เป็นทกัษะที่
ส ำคญัในกำรด ำรงชวีติในศตวรรษที่ 21 ดงัทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสรำ้งหน่วยกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวัน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1 เนื่องจำกกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนนัน้จ ำเป็นต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสะสม
ประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรฝึกฝน กำรท ำแบบฝึกหดัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องหน่วยกำรเรยีนรู้ โดยผูว้จิยัสรำ้งหน่วยกำรเรยีนรูข้ ึน้เพื่อส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำและควำมเขำ้ใจเนื้อหำวทิยำศำสตร ์เรือ่ง ตน้อ่อนทำนตะวนั ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 
โครงสร้างเวลาและกรอบแนวคิด 

โครงสรำ้งเวลำและกรอบเนื้อหำทีน่ ำมำบรูณำกำร โดยบูรณำกำรแบบสหวทิยำกำร เป็น
กำรน ำเนื้อหำจำก 4 รำยวชิำ ไดแ้ก่ รำยวชิำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศำสตรแ์ละ
คณติศำสตร ์(STEM) มำบรูณำกำรรว่มกนัโดยใชห้วัเรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั เป็นแกนหลกั โดย
หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ตำมแนวทำงสะเตม็ศึกษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั ประกอบดว้ย
กจิกรรมกำรเรยีนรู ้4 กจิกรรมย่อย ไดแ้ก่ กจิกรรมที่ 1 เมื่อฉันอยำกดูแลสุขภำพ กจิกรรมที ่2 
มำปลกูตน้อ่อนทำนตะวนักนัเถอะ กจิกรรมที ่3 เธอคอืต้นอ่อนทำนตะวนัของฉัน และกจิกรรมที ่
4 นวตักรรมแห่งกำรเพำะเมลด็ หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเต็มศกึษำ  เรื่อง 
ต้นอ่อนทำนตะวัน กิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรทดสอบ 
ประเมินผล และปรบัปรงุแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดย
หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรใ์นครัง้นี้ใชเ้วลำในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูเ้ป็นเวลำ  6 สปัดำห ์
สปัดำหล์ะ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง  
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ตาราง 14 โครงสร้างเวลาของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบเชิงวิศวกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
เมื่อฉันอยากดูแลสุขภาพ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

การระบุปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการระบุปญัหาในกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยก าหนด
ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดย
สรุปประเด็นต่อไปนี้ แนวทางการ
แก้ปัญหาคืออะไร ท าอย่างไร และ
แก้ปัญหาได้อย่างไร 

 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถระบุ
ปัญหา รวบรวมข้อมูลและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปญัหา 
น ามาอภิปรายร่วมกับสมาชิกใน
กลุ่มได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สังเคราะห์แนวทางการแกป้ัญหา 
เพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ 

 
2 
 
 
 
 
2 

มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกัน
เถอะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
 

 
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยระบุขั้นตอนการ
ด าเนินการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง
ละเอียด  
 
 
การวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนการวางแผนรวมถึงการ
ด าเนินการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นการ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นการ
สร้างช้ินงานโดยออกแบบชิ้นงาน 
ค านวณหาขนาด รูปร่าง สัดส่วน 

 
 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถระบุ
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้น
อ่อนทานตะวันได ้
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาได ้
 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถระบุ
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้น
อ่อนทานตะวันได ้
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาได ้
3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ค่าใช้จ่ายในการเพาะตน้อ่อน
ทานตะวัน โดยต้องค านึงถึงความ
คุ้มทุน 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 

3 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบเชิงวิศวกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม เวลา
(ชั่วโมง) 

เธอคือต้นอ่อนทานตะวัน
ของฉัน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมแห่งการเพาะ
เมล็ด 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 

การทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทดสอบ 
จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในผลงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 
 
 
 
การทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทดสอบ
ผลงาน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน
ผลงาน ข้อดี ข้อเสียเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนา 
การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผล
การแก้ปัญหา 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการ
ปลูกต้นอ่อนทานตะวันของกลุ่มตนเอง 
จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา 

  
1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการสรา้งชุด
เพาะเมล็ดทานตะวัน พร้อมแนวทาง
การแก้ปัญหาที่คาดว่าจะแก้ปัญหา
ได้ หรือวิธีที่นักเรียนใช้แก้ปัญหาใน
การจัดสร้างชุดเพาะเมล็ดทานตะวัน
ได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเมล็ดทานตะวัน
ของกลุ่มตนเองได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาของ
กลุ่มอ่ืนได้ 
 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาของ
กลุ่มอ่ืนได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
น าเสนอ 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 

 
 

3 

 เวลารวม  18 
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แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวทำงกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ซึง่มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
   กำรจดักำรเรยีนรูต้ำมกระบวนกำรออกแบบเชงิวศิวกรรม (Engineering Design 

Process) เป็นกำรจดักำรเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จำกสถำนกำรณ์ที่มคีวำมใกล้เคยีงกบั
สถำนกำรณ์จรงิ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มกีำรจดักำรเรยีนรูแ้บบสหวทิยำกำร 
(Interdisciplinary) โดยบูรณำกำรควำมรู้ใน 4 วชิำ ได้แก่ วชิำวทิยำศำสตร์ วชิำคณิตศำสตร ์
เทคโนโลย ีและวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งผู้เรยีนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้และทกัษะที่เรยีนรู้จำก
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี วศิวกรรมศำสตรแ์ละคณิตศำสตรก์บัชวีติจรงิ โดยใหผู้้เรยีนประยุกต์
ควำมรูแ้ละทกัษะเหล่ำนัน้ในกำรแก้ปัญหำทีพ่บหรอืปัญหำทีเ่กดิขึน้จรงิ และสรำ้งประสบกำรณ์
กำรเรยีนรูข้องตนเอง กำรสอนวทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเต็มศกึษำจะกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิด
ควำมสนใจ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ วิชำเทคโนโลยีเป็นกำรจดักำรเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนกำรแกปั้ญหำผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชงิวศิวกรรม กรอบแนวคดิกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรูข้องหน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรือ่ง ต้นอ่อนทำนตะวนั เพื่อ
ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 แสดงดงัภำพประกอบ 
3 

 
 

ภำพประกอบ 3 กรอบแนวคดิกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู ้
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หน่วยการเรียนรู้ ต้นอ่อนทานตะวนั 
รายวิชา ชุมนุมสะเตม็ศกึษำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยำศำสตร ์ เวลา 18 ชัว่โมง
ภาคเรียนท่ี 2      ปีการศึกษา 2561  ชัน้ มธัยมศกึษำตอนตน้   
ครผููส้อน นำงสำวสุธดิำ    วนัสุดล 
 

หน่วยการเรียนรู ้
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั 
จดัท ำขึน้เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 โดยกำร
เสรมิเนื้อหำและจดักิจกรรมกำรเรยีนรู้ มกีำรก ำหนดประเด็นปัญหำที่มคีวำมท้ำทำย เพื่อให้
ผูเ้รยีนด ำเนินกำรแก้ปัญหำใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรออกแบบเชงิวศิวกรรม  (Engineering 
design process) ทัง้ 6 ขัน้ตอน หน่วยกำรเรยีนรูป้ระกอบดว้ยกจิกรรมกำรเรยีนรู ้4 หน่วยย่อย 
และมแีผนกำรจดักำรเรยีนรู้ทัง้หมด 7 แผน โดยกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 4 หน่วยย่อย ได้แก่ 
กจิกรรมที ่1 เมือ่ฉนัอยำกดแูลสุขภำพ กจิกรรมที ่2 มำปลูกต้นอ่อนทำนตะวนักนัเถอะ กจิกรรม
ที ่3 เธอคอืตน้อ่อนทำนตะวนัของฉนั และกจิกรรมที ่4 นวตักรรมแห่งกำรเพำะเมลด็ หน่วยกำร
เรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรือ่ง ตน้อ่อนทำนตะวนั ใชเ้วลำในกำรจดักจิกรรม
กำรเรยีนรูเ้ป็นเวลำ 6 สปัดำห ์สปัดำหล์ะ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง 

 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถระบุปัญหำ รวบรวมขอ้มลูและประสบกำรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหำ 

น ำมำอภปิรำยรว่มกบัสมำชกิในกลุ่มได้ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดได ้
3. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถสงัเครำะหแ์นวทำงกำรแกปั้ญหำ เพื่อออกแบบวธิกีำรแกปั้ญหำ

ได ้
4. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถระบุปัจจยัในกำรเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนทำนตะวนัได้ 
5. เพื่อใหน้กัเรยีนน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีไ่ดร้บัในขัน้กำรรวบรวบขอ้มลูมำใชใ้นกำร

แกปั้ญหำได ้
6. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั โดยตอ้งค ำนึงถงึ

ควำมคุม้ทุน 
7. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถสรปุปัญหำทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงด ำเนินกำรสรำ้งชุดเพำะเมลด็

ทำนตะวนั พรอ้มแนวทำงกำรแกปั้ญหำทีค่ำดว่ำจะแก้ปัญหำได ้หรอืวธิทีีน่กัเรยีนใชแ้กปั้ญหำใน
กำรจดัสรำ้งชุดเพำะเมลด็ทำนตะวนัได้ 
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8. เพื่อใหน้กัเรยีนสรปุปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเจรญิเตบิโตของเมลด็ทำนตะวนัของกลุ่มตนเอง
ได ้

9. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถร่วมกนัอภปิรำยแนวทำงกำรแกปั้ญหำของกลุ่มอื่นได้ 
10. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะกำรน ำเสนอผลงำน 

 
สาระส าคญั 
 ในปัจจุบนันี้อำหำรเพื่อสุขภำพก ำลงัเป็นทีน่ิยม มกีำรจ ำหน่ำยในทอ้งตลำดใหเ้ลอืกซื้อ
มำกมำย แต่โดยส่วนใหญ่มรีำคำค่อนข้ำงแพง ผกัและผลไม้นัน้มปีระโยชน์มำกมำยมหำศำล 
เพรำะเป็นแหล่งของวติำมนิและแร่ธำตุหลำยชนิดทีม่ปีระโยชน์ต่อร่ำงกำย และมคีุณสมบตัขิอง
กำรเป็นแหล่งใยอำหำร ซึง่เป็นสำรทีช่่วยลดกำรดูดซมึของคอเลสเตอรอลและไขมนั และยงัช่วย
ท ำให้ระบบกำรย่อย ระบบกำรขบัถ่ำยท ำงำนไดอ้ย่ำงปกตอิกีด้วย นอกจำกนี้ผกัและผลไมบ้ำง
ชนิดยงัมสีำรพิเศษที่ช่วยท ำหน้ำที่คล้ำยยำป้องกันและรกัษำโรคบำงชนิด ผักและผลไม้ใน
ปัจจบุนัปนเป้ือนสำรเคมทีีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยกำรปลูกผกัเพื่อรบัประทำนเองจงึเป็นอกี
ทำงเลือกหนึ่ง ต้นอ่อนทำนตะวันเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ก ำลังเป็นที่นิยม ด้วยวิธีกำรเพำะ
ตำมปกตทิีต่อ้งใชด้นิในกำรเพำะเมลด็ กำรพกัอำศยัในอำคำรชุดหรอืคอนโด จงึไม่สำมำรถเพำะ
เมล็ดทำนตะวันโดยใช้ดินได้ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนทำนตะวัน 
ประกอบด้วยปัจจยั 2 ประกำรคอื ปัจจยัที่มผีลต่อกำรงอกของเมล็ด และปัจจยัที่ช่วยในกำร
เจรญิเตบิโตของพชื กระบวนกำรออกแบบทำงวศิวกรรมจงึเป็นกระบวนกำรทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ
ชุดเพำะเมลด็ทำนตะวนั และทดสอบกำรใช้ชุดเพำะเมลด็ทำนตะวนั โดยต้องอำศยัควำมรูท้ำง
วทิยำศำสตร์ในเรื่องกำรเจรญิเติบโตของพชื ปัจจยัที่มผีลต่อกำรเจรญิเติบโตของพชื กำรใช้
หลกักำรทำงคณิตศำสตรก์ำรตระหนักถงึหลกักำรค ำนวณรูปทรงทำงเรขำคณิตเพื่อใหใ้ช้พื้นที่
น้อย แต่ไดป้รมิำตรทีม่ำก กำรค ำณวณค่ำใชจ้่ำยในกำรสรำ้งต้องค ำนึงถงึควำมคุม้ค่ำ เพื่อใหไ้ด้
ตน้อ่อนทำนตะวนัทีม่ลีกัษณะดคีอื ใบเลีย้งม ี2 ใบ และมคีวำมยำวประมำณ 4 – 6 เซนตเิมตร มี
ล ำต้นสขีำว และได้ชุดเพำะเมลด็ทำนตะวนัทีเ่หมำะส ำหรบักำรเพำะเมลด็ทำนตะวนัในคอนโด
หรอือำคำรชุด โดยชุดเพำะสำมำรถเพำะได้แม้จะมพีื้นที่จ ำกัด และได้ต้นอ่อนทำนตะวนัที่มี
ลกัษณะด ี
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หน่วยกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั มกีำร
ออกแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยกำรเสรมิเนื้อหำและจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้มกีำรก ำหนดประเดน็
ปัญหำทีม่คีวำมทำ้ทำย เพื่อใหผู้เ้รยีนด ำเนินกำรแกปั้ญหำใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรออกแบบ
เชงิวศิวกรรม (Engineering design process) ทัง้ 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. กำรระบุปัญหำ (Identify a challenge) ผู้เรยีนท ำควำมเข้ำใจปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ที่ผู้สอนก ำหนด โดยแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรำยในประเดน็ต่อไปนี้ ปัญหำคอือะไร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำเป็นอย่ำงไร และวเิครำะห์ขอ้จ ำกดัของสถำนกำรณ์ปัญหำ เพื่อก ำหนด
ขอบเขตของปัญหำ ซึง่จะน ำไปสู่วธิกีำรในกำรแกปั้ญหำ 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา (Explore ideas) ผูเ้รยีน
ส ำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ โดยกำรสืบค้นข้อมูลและระดมควำมคิดภำยในกลุ่มใน
ประเดน็ต่อไปนี้ แนวทำงกำรแกปั้ญหำคอือะไร ท ำอยำ่งไร และแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งไร  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) ผูเ้รยีนน ำขอ้มลูและแนวคดิ
ในกำรแก้ปัญหำมำเปรยีบเทียบ เพื่อเลือกแนวคิดในกำรแก้ปัญหำที่มีแนวโน้มดีที่สุด โดย
ค ำนึงถึงทรพัยำกรที่ใช้ ระยะเวลำ รวมถึงข้อจ ำกัดและเงื่อนไขตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด  
จำกนัน้แต่ละกลุ่มร่ำงวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้
อยำ่งละเอยีด 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan and develop) ผูเ้รยีนด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนกำรแก้ปัญหำที่วำงไว้ ซึ่งอำจเป็นกำรพฒันำวธิีกำรแก้ปัญหำหรอืเป็นกำรสร้ำง
ชิน้งำนโดยวำงแผนออกแบบชิ้นงำน ค ำนวณหำขนำด รปูร่ำงและสดัส่วน แลว้แต่ละกลุ่มลงมอื
สรำ้งชิน้งำนหรอืพฒันำวธิกีำรเพื่อใชใ้นกำรแก้ปัญหำ 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรบัปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา (Test and 

evaluate) ผูเ้รยีนทดสอบวธิกีำรแกไ้ขปัญหำหรอืชิน้งำน จำกนัน้ประเมนิผลงำนทีส่รำ้งขึน้ โดยดู
ว่ำผลงำนสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดห้รอืไม ่มขีอ้บกพรอ่งหรอืไม ่เพื่อน ำขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ไปใช้
ในกำรปรบัปรงุผลงำนใหม้ปีระสทิธภิำพในกำรแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งเหมำะสมทีสุ่ด 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา (Present the solution) 
ผู้เรยีนน ำเสนอผลงำนที่สรำ้งขึน้ พรอ้มผลกำรทดสอบผลงำนหน้ำชัน้เรยีน จำกนัน้แต่ละกลุ่ม
รว่มกนัอภปิรำยประเดน็เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะในผลงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 
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ส่ือ/อปุกรณ์การสอน 
 

ช่ือกิจกรรม ส่ือ/วสัดอุปุกรณ์ จ านวน 
สลดัตำมใจฉัน 1. รปูภำพผกั เท่ำจ ำนวนนกัเรยีน 
เมือ่ฉนัอยำกดแูลสุขภำพ 1. กระดำษบรูฟ๊ กลุ่มละ 1 แผ่น 

2. ปำกกำเมจกิ กลุ่มละ 2 ดำ้ม 
ระดมสมองประลองปัญญำ 1. กระดำษบรูฟ๊ กลุ่มละ 1 แผ่น 

2. ปำกกำเมจกิ กลุ่มละ 2 ดำ้ม 
ตรวจสอบภำรกจิ 1. กระดำษบรูฟ๊ กลุ่มละ 1 แผ่น 

2. ปำกกำเมจกิ กลุ่มละ 2 ดำ้ม 
3. สมำรท์โฟนเชื่อมต่อเครอืขำ่ย
อนิเตอรเ์น็ต 

อยำ่งน้อยกลุ่มละ 1 
เครือ่ง 

4. สเีพื่อใชใ้นกำรตกแต่ง กลุ่มละ 1 กล่อง 
ปลกูอยำ่งไรใหไ้ดม้ำก 1. กระดำษบรูฟ๊ กลุ่มละ 1 แผ่น 

2. ปำกกำเมจกิ กลุ่มละ 2 ดำ้ม 
3. กระดำษลงั กลุ่มละ 6 แผ่น 
4. กรรไกร กลุ่มละ 1 เล่ม 
5. คตัเตอร ์ กลุ่มละ 1 อนั 
6. ไมเ้สยีบลกูชิน้ กลุ่มละ 1 ห่อ 
7. อุปกรณ์สรำ้งชุดเพำะเมลด็
ทำนตะวนั 

นกัเรยีนก ำหนดเอง
บำงส่วน  

ตน้อ่อนทำนตะวนัของฉนั 1. ไมบ้รรทดั เท่ำกบัจ ำนวน
นกัเรยีน 

ถอดบทเรยีนตน้อ่อน
ทำนตะวนั 

1. กระดำษโน้ตกำวในตวั สต่ีำง ๆ กลุ่มละ 1 แพค 
2. กระดำษบรูฟ๊ กลุ่มละ 1 แผ่น 
3. ปำกกำ คนละ 1 แท่ง 
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ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ ตน้อ่อนทำนตะวนั  เร่ือง มำปลกูตน้อ่อนทำนตะวนักนัเถอะ 
รายวิชา ชุมนุมสะเตม็ศกึษำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยำศำสตร ์ เวลา 2 ชัว่โมง 
ชัน้ มธัยมศกึษำตอนตน้  ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2561 
ครผููส้อน นำงสำวสุธดิำ    วนัสุดล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรยีนสำมำรถระบุปัจจยัในกำรเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนทำนตะวนัได้ 
2. นกัเรยีนน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีไ่ดร้บัในกำรรวบรวมขอ้มลูมำใชใ้นกำร

แกปั้ญหำได ้
3. นกัเรยีนตระหนกัถงึค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั โดยตอ้งค ำนึงถงึควำม

คุม้ทุน 
 
จดุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถระบุปัจจยัในกำรเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนทำนตะวนัได้ (K) 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัในกำรรวบรวมขอ้มลูมำใชใ้นกำรสรำ้งชุดเพำะต้น

อ่อนทำนตะวนัเพื่อแกปั้ญหำได้ (P) 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั โดยตอ้งค ำนึงถงึ

ควำมคุม้ทุน (A) 
 

สาระส าคญั 
 ปัจจยัที่มผีลต่อกำรเจรญิเตบิโตของต้นอ่อนทำนตะวนั ประกอบด้วยปัจจยั 2 ประกำร
คอื ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรงอกของเมลด็ และปัจจยัที่ช่วยในกำรเจรญิเตบิโตของพชื ซึง่น ้ำเป็นตวั
ท ำให้เปลอืกเมลด็อ่อนตวั และเป็นตวัท ำละลำยอำหำรสะสมภำยในเมลด็ ที่อยู่ในสภำวะทีเ่ป็น
ของแขง็ ใหเ้ปลีย่นเป็นของเหลง และเคลื่อนทีไ่ด ้ท ำใหจุ้ดเจรญิของเมลด็น ำไปใชไ้ด ้แสง เมลด็
เมือ่เริม่งอก จะมทีัง้ชนิดทีต่อ้งกำรแสง ชอบแสง และไม่ต้องกำรแสง ส่วนใหญ่เมลด็เมื่อเริม่งอก 
จะไม่ต้องกำรแสง ดงันัน้ กำรเพำะเมล็ดโดยทัว่ไป จงึมกักลบดนิปิดเมล็ดเสมอ แต่แสงจะมี
ควำมจ ำเป็น หลังจำกที่เมล็ดงอกแล้ว ขณะที่เป็นต้นกล้ำ แสงที่พอเหมำะจะท ำให้ต้นกล้ำ
แข็งแรง และเจรญิเติบโตได้ดี อุณหภูม ิอุณหภูมิที่เหมำะสม ช่วยให้เมล็ดดูดน ้ ำได้เร็วขึ้น 
กระบวนกำรในกำรงอกของเมลด็เกดิขึน้เรว็ และช่วยใหเ้มลด็งอกไดเ้รว็ขึน้ อุณหภูมทิีเ่หมำะสม
ส ำหรบัพชืแต่ละชนิด จะไม่เท่ำกนั พชืเมอืงร้อน ย่อมต้องกำรอุณหภูมสิูงกว่ำ พชืเมอืงหนำว
เสมอ ออกซเิจน เมื่อเมล็ดเริม่งอก จะเริม่หำยใจมำกขึ้น ซึ่งก็ต้องใช้ออกซเิจน ไปเผำผลำญ
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อำหำรภำยในเมลด็ ให้เป็นพลงังำนใชใ้นกำรงอก ยิง่เมลด็ที่มมี ันมำก ยิง่ต้องใชอ้อกซเิจนมำก
ขึน้ โดยกำรจดัท ำชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนัตอ้งค ำนึงถงึหลกักำรทำงวทิยำศำสตรใ์นเรื่องอื่น ๆ 
อกีดว้ย เช่น เรือ่งหลกัสมดุล กำรเลอืกใชว้สัดุใหถู้กตอ้ง เป็นต้น โดยต้องผ่ำนกระบวนกำรเลอืก
ขอ้มลู รวมทัง้ตอ้งมกีำรออกแบบผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชงิวศิวกรรม  
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
สอดคล้องกบัขัน้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (15 นำท)ี 

1.1 ครูน ำสื่อ เรื่อง กำรปลูกต้นอ่อนทำนตะวนั ให้นักเรยีนศึกษำ ครูและนักเรยีนร่วมกัน
อภปิรำยถงึหลกักำรทำงวทิยำศำสตรท์ีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั  

1.2 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรำยเกี่ยวกบัควำมรูท้ำงวทิยำศำสตรท์ีจ่ ำเป็นต่อกำรสรำ้ง
ชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั โดยจดัท ำสรปุเป็นขอ้เรยีงล ำดบัตำมควำมส ำคญั 

1.3 ครใูชค้ ำถำมเพื่อกำรอภปิรำยในภำพรวมโดยใชค้ ำถำมดงันี้ 
- นักเรยีนคดิว่ำปัจจยัใดบ้ำงทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเจรญิเตบิโต หรอืงอกของเมลด็พชื และ

ปัจจยัเหล่ำนัน้มผีลต่อกำรเจรญิเตบิโตและกำรงอกของเมลด็พชือย่ำงไร (แนวค าตอบ น ้ำ เป็น
ตวัท ำให้เปลอืกเมลด็อ่อนตวั และเป็นตวัท ำละลำยอำหำรสะสมภำยในเมล็ด ที่อยู่ในสภำวะที่
เป็นของแขง็ ให้เปลี่ยนเป็นของเหลง และเคลื่อนที่ได ้ท ำให้จุดเจรญิของเมลด็น ำไปใช้ได ้แสง 
เมลด็เมื่อเริม่งอก จะมทีัง้ชนิดที่ต้องกำรแสง ชอบแสง และไม่ต้องกำรแสง ส่วนใหญ่เมลด็เมื่อ
เริม่งอก จะไมต่อ้งกำรแสง ดงันัน้ กำรเพำะเมลด็โดยทัว่ไป จงึมกักลบดนิปิดเมลด็เสมอ แต่แสง
จะมคีวำมจ ำเป็น หลงัจำกที่เมลด็งอกแล้ว ขณะที่เป็นต้นกล้ำ แสงที่พอเหมำะจะท ำให้ต้นกล้ำ
แข็งแรง และเจรญิเติบโตได้ดี อุณหภูม ิอุณหภูมิที่เหมำะสม ช่วยให้เมล็ดดูดน ้ ำได้เร็วขึ้น 
กระบวนกำรในกำรงอกของเมลด็เกดิขึน้เรว็ และช่วยใหเ้มลด็งอกไดเ้รว็ขึน้ อุณหภูมทิีเ่หมำะสม
ส ำหรบัพชืแต่ละชนิด จะไม่เท่ำกนั พชืเมอืงร้อน ย่อมต้องกำรอุณหภูมสิูงกว่ำ พชืเมอืงหนำว
เสมอ ออกซเิจน เมื่อเมล็ดเริม่งอก จะเริม่หำยใจมำกขึ้น ซึ่งก็ต้องใช้ออกซเิจน ไปเผำผลำญ
อำหำรภำยในเมลด็ ให้เป็นพลงังำนใชใ้นกำรงอก ยิง่เมลด็ที่มมีนัมำก ยิง่ต้องใชอ้อกซเิจนมำก
ขึน้) 
    1.4 ครแูละนักเรยีนร่วมกนัสรุปเกี่ยวกบัหลกักำรทำงวทิยำศำสตรท์ีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ
ชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนั 
2. ขัน้สอน (1 ชัว่โมง 30 นำท)ี 

2.1 นักเรยีนจดัท ำแบบร่ำงตำมแผนที่ได้วำงไว้ในคำบที่ผ่ำนมำ โดยต้องใช้หลกักำรทำง
วทิยำศำสตร ์เรื่อง ปัจจยักำรงอกของเมลด็และปัจจัยกำรเจรญิเตบิโตของพชืและอุปกรณ์ที่ครู
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ก ำหนด โดยอุปกรณ์ทีค่รกู ำหนดใหใ้นกำรท ำแบบร่ำง คอื 1. กระดำษลงั 2. ไมเ้สยีบลูกชิน้ 3. 
ขวดน ้ำ 4. แกว้น ้ำพลำสตกิ  

2.2 นักเรยีนท ำกจิกรรมระดมควำมคดิโดยอภปิรำยเกี่ยวกบัแบบร่ำงทีน่ักเรยีนร่ำงขึน้ และ
ระดมควำมคดิว่ำถำ้หำกจะจดัสรำ้งจรงิค่ำใชจ้่ำยเท่ำเดมิหรอืไม่ หรอืถ้ำลดหรอืเพิม่ ลดหรอืเพิม่
เท่ำไหร่ แลว้สนับสนุนปัจจยักำรงอกของเมลด็พชืตำมหลกักำรทำงวทิยำศำสตรห์รอืไม่ พรอ้ม
ทัง้ระบุอุปกรณ์จรงิที่จะใช้ในกำรสร้ำงชุดเพำะต้นอ่อนทำนตะวนั เพื่อจดัท ำชุดเพำะของกลุ่ม
ตนเองในคำบหน้ำ 

2.3 นกัเรยีนน ำเสนอแบบรำ่งทีก่ลุ่มของนกัเรยีนร่ำงขึน้ หน้ำชัน้เรยีน 
 
3. ขัน้สรปุบทเรียน (15 นำท)ี 

3.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรำยขอ้ด ีขอ้เสยี และใหข้อ้เสนอแนะร่วมกนัเกี่ยวกบั
แบบจ ำลองทีแ่ต่ละกลุ่มสรำ้งขึน้  

3.2 ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มปรบัปรงุแบบร่ำงใหส้มบรูณ์มำกขึน้พรอ้มทัง้จดัเตรยีมอุปกรณ์ 
เพื่อจดัท ำชุดเพำะต้นอ่อนทำนตะวนั โดยอพัโหลดแบบรำ่งและอุปกรณ์ทีจ่ะใชจ้รงิบนเฟซบุค 
โดยกลุ่มทีอ่ปัโหลดไดเ้รว็ทีสุ่ดจะไดร้ำงวลัพเิศษ 
 
ส่ือ/อปุกรณ์การเรียนรู้ 

 
ช่ือกิจกรรมท่ีจดั ส่ือ/อปุกรณ์ 

กจิกรรมระดมควำมคดิ     
(สรำ้งแบบร่ำง) 
 
 
 

1. กระดำษบรูฟ๊ 
2. ปำกกำเมจกิ 
3. สไีมเ้พื่อใชต้กแต่ง 

4. กระดำษลงั 

5. ไมเ้สยีบลกูชิน้ 

6. แกว้พลำสตกิ 

7. ขวดพลำสตกิ 
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การวดัและการประเมินผล 
1. การวดัและการประเมินผลผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ หลกัฐาน/เครื่องมือวดั 
1. นกัเรยีนสำมำรถระบุปัจจยัในกำรเจรญิเตบิโตของ
ตน้อ่อนทำนตะวนัได้ 
2. นกัเรยีนน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัในกำรรวบรวมขอ้มลูมำ
ใชใ้นกำรสรำ้งชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนัเพื่อ
แกปั้ญหำได ้
3. นกัเรยีนตระหนกัถงึค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเพำะตน้อ่อน
ทำนตะวนั โดยตอ้งค ำนึงถงึควำมคุม้ทุน 

- ขอ้สรปุจำกกจิกรรมระดม
ควำมคดิ 
- แบบตรวจสอบกจิกรรมระดม
ควำมคดิ (สรำ้งแบบร่ำง) 
 

 
2. การวดัและการประเมินผลจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ หลกัฐาน/เครื่องมือวดั 
1. เพื่อใหน้กัเรยีนสำมำรถระบุปัจจยัในกำร
เจรญิเตบิโตของตน้อ่อนทำนตะวนัได้ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัในกำรรวบรวม
ขอ้มลูมำใชใ้นกำรสรำ้งชุดเพำะตน้อ่อนทำนตะวนัเพื่อ
แกปั้ญหำได ้
3. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรเพำะ
ตน้อ่อนทำนตะวนั โดยตอ้งค ำนึงถงึควำมคุม้ทุน 
 

- ขอ้สรปุจำกกจิกรรมระดม
ควำมคดิ 
- แบบตรวจสอบกจิกรรมระดม
ควำมคดิ (สรำ้งแบบร่ำง) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนกิจกรรมระดมความคิด 
ค าช้ีแจง ใหค้รผููส้อนระบุคะแนนในช่องพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 

พฤติกรรมท่ีปฏิบติั ค่าคะแนน 
1. การระบปัุญหา 

1. ระบุเงือ่นไขขององคค์วำมรูเ้รือ่งกำรเจรญิเตบิโตของพชืครบถว้น 3 
2. ระบุเงือ่นไขขององคค์วำมรูเ้รือ่งกำรเจรญิเตบิโตของพชื 2 

ประกำร 
2 

3. ระบุเงือ่นไขขององคค์วำมรูเ้รือ่งกำรเจรญิเตบิโตของพชื 1 
ประกำร 

1 

2. การระดมความคิด 
1. มกีำรระดมควำมคดิ ทุกคนในกลุ่มแสดงควำมคดิเหน็ 3 
2. มกีำรระดมควำมคดิ มนีักเรยีน 1 คนไมแ่สดงควำมคดิเหน็ 2 
3. มกีำรระดมควำมคดิ มนีักเรยีน 2 คนไมแ่สดงควำมคดิเหน็ 1 

3. การรวบรวมข้อมูล 
1. สมำชกิในกลุ่มรว่มกนัรวบรวมขอ้มลู 3 
2. มสีมำชกิในกลุ่ม 1 คนไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำรรวบรวมขอ้มลู 2 
3. มสีมำชกิในกลุ่มมำกกว่ำ 2 คนขึน้ไปไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำร

รวบรวมขอ้มลูแต่ยงัมสีมำชกิในกลุ่มรวบรวมขอ้มลู 
1 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 
1. สมำชกิในกลุ่มทุกคนรว่มกนัวเิครำะหข์อ้มลู 3 
2. มสีมำชกิในกลุ่ม 1 คนไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลู 2 
3. มสีมำชกิในกลุ่มมำกกว่ำ 2 คนขึน้ไปไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำร

วเิครำะหข์อ้มลูแต่ยงัมสีมำชกิในกลุ่มวเิครำะหข์อ้มลู 
 

1 

5. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
1. สมำชกิในกลุ่มทุกคนรว่มกนัออกแบบวธิกีำรแกปั้ญหำ 3 
2. มสีมำชกิในกลุ่ม 1 คนไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำรออกแบบวธิกีำร

แกปั้ญหำ 
2 

3. มสีมำชกิในกลุ่มมำกกว่ำ 2 คนขึน้ไปไม่ช่วยเหลอืดำ้นกำร
ออกแบบวธิกีำรแกปั้ญหำแต่ยงัมสีมำชกิในกลุ่มออกแบบวธิกีำร
แกปั้ญหำ 

1 
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แบบตรวจสอบกิจกรรมระดมความคิด แผนการจดักิจกรรมท่ี 3 ส าหรบัผูส้อน 
ค าช้ีแจง ใหค้รผููส้อนระบุคะแนนในช่องพฤตกิรรมที่นกัเรยีนปฏบิตั ิ
ช่ือกลุ่ม        
สมาชิกในกลุ่ม 

1.         ชัน้     
2.         ชัน้     
3.         ชัน้     
4.         ชัน้     
5.         ชัน้     

พฤติกรรมท่ีประเมิน คะแนนท่ี
ได้ 

1. กำรระบุปัญหำ  
2. กำรระดมควำมคดิ  
3. กำรรวบรวมขอ้มลู  
4. กำรวเิครำะหข์อ้มลู  
5. กำรออกแบบวธิกีำรแกปั้ญหำ  

รวม  
 
เกณฑก์ารประเมิน  

ได้ 1 – 3 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง  ได้ 4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
ได้ 7 – 9 คะแนน หมายถึง ปานกลาง  ได้ 9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี 
ได้ 13 – 15 คะแนน หมายถึง ดีมาก 

 
ผลการประเมิน  
  ดมีำก    ด ี
  ปำนกลำง    พอใช ้
  ตอ้งปรบัปรงุ 
 

ลงชื่อ     ผูป้ระเมนิ 
(     )



 

บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 1) ผลกำรจดักำรเรยีนรู ้
           
           
           
            
 2) ปัญหำและอุปสรรคระหว่ำงกำรจดักำรเรยีนรู ้
           
           
           
           
 3) แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 
           
           
           
            
 
 
     ลงชื่อ     ผูส้อน 

(นำงสำวสุธดิำ   วนัสุดล) 
วนัที ่ เดอืน   พ.ศ.   

 
 4) ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของหวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้
           
           
            
       
    ลงชื่อ       
     (    ) 

หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
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5) ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
           
           
            
 
     ลงชื่อ       
      (    ) 

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย 

1. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2. แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ฯ 
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ตวัอย่างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

                                  
 

 

 
 
 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้หน่วยการ
เรียนรู้ แบบทดสอบมีลักษณะเป็นสถานการณ์ 5 สถานการณ์ ซึ่งมีรายการค าถามที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการของความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้  
 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงถึงการน าความรู้
มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เพื่อไขข้อ
สงสัยหรือเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาในครั้งนี้มีองค์ประกอบ
หลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนด โดยผู้เรียนจะเขียนสิ่งที่เป็นปัญหา จากนั้นพิจารณาปัญหาแล้วเลือกว่าอะไรคือปัญหาที่
แท้จริง 

2. การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหา โดย
ผู้เรียนระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก าหนดให้จากสถานการณ์ จากนั้นจ าแนกและจัด
หมวดหมู่สาเหตุของปัญหา และคาดคะเนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของ
ปัญหาจากข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

3. การเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมอย่างละเอียด โดยอภิปรายร่วมกันเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุด 

4. การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาให้มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อ..................................................นามสกุล............................................................... 
2. เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
3. อายุ: ................. ปี 
4. ผลการเรียนเฉลี่ย……………….. 
 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ค าถาม  
ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้หน่วยการ
เรียนรู้ แบบทดสอบมีลักษณะเป็นสถานการณ์ 5 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย
ค าถามย่อย 4 ข้อ โดยแต่ละค าถามย่อยจะสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การแก้ปัญหาทั้ง 4 องค์ประกอบ ในแต่ละข้อมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก รวมค าถามย่อยทั้งหมด 20 ข้อ 
ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 30 นาท ี

2. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ แล้วพิจารณาว่า ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว 
นักเรียนจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร  

3. เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
4. ห้ามขีดฆ่า ท าเครื่องหมาย หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ    
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1. ข้อใดเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสถานการณ์นี้ 

ก. ผลผลิตของผลไม้ในสวนลดลง     
ข. ลุงวิเชียรมีอาการเจ็บป่วย 
ค. สวนผลไม้มีแมลงรบกวน  
เฉลย ข    

2. ข้อใดคือการคาดคะเนสาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ 
ก. ผลไม้ในสวนของลุงวิเชียรไม่ได้คุณภาพ ถูกแมลงกัดกิน 
ข. ลุงวิเชียรไม่ได้ป้องกันการรบกวนของแมลงต้ังแต่ต้น 
ค. ลุงวิเชียรใช้ยาฆ่าแมลงในการก าจัดแมลงในสวน 
เฉลย ค 

3. นักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างไร 
ก. ป้องกันการรบกวนของแมลงก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ข. มีการวางแผนป้องกันไม่ให้แมลงกัดกินผลไม้ 
ค. ใช้วิธีก าจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ 

 เฉลย ค 
4. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 

ก. สวนผลไม้ไม่มีแมลงรบกวน 
ข. ลุงวิเชียรไม่มีอาการเจ็บป่วย 
ค. ผลไม้ในสวนมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี 
เฉลย ข  

สถานการณ์ท่ี 1 
 ลุงวเิชยีรเป็นชำวสวนผลไม ้ในสวนของลุงวเิชยีรมผีลไมห้ลำยชนิด เช่น เงำะ 
ทุเรยีน ล ำไย เป็นต้น ปีทีผ่่ำนมำผลผลติและรำยไดจ้ำกกำรขำยผลไมใ้นสวนลดลง 
เนื่องจำกมแีมลงมำกดักนิผลไมใ้นสวนของลุง ลุงวเิชยีรจงึหำทำงแกไ้ขโดยกำรฉีดยำฆำ่
แมลงในสวนผลไมทุ้ก  2 สปัดำห ์จำกนัน้ผลผลติกเ็ริม่ดขีึน้ ลุงขำยผลไมไ้ดม้ำกและได้
รำคำด ีหลำยเดอืนต่อมำ ลุงวเิชยีรมปัีญหำดำ้นสุขภำพ โดยมอีำกำรหน้ำมดื แน่นหน้ำอก 
เวยีนศรีษะเป็นประจ ำ 

 



 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อใดเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสถานการณ์นี้ 

ก. เรือบรรทุกน้ ามันรั่ว      
ข. การเดินทางผ่านบริเวณนั้นล าบาก 
ค. สัตว์ทะเลล้มตายจ านวนมาก  
เฉลย ค    

6. ข้อใดคือการคาดคะเนสาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ 
ก. เรือจมขวางการเดินทาง 
ข. มีคราบน้ ามันลอยบนผิวน้ า 
ค. เรือบรรทุกน้ ามันชนโขดหิน 
เฉลย ข 

7. นักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างไร 
ก. ลากเรือเข้าฝั่ง  
ข. ก าจัดคราบน้ ามันที่ลอยบนผิวน้ า 
ค. ขับเรือด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท 
เฉลย ข  

8. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
ก. เรือบรรทุกน้ ามันไม่รั่ว 
ข. สัตว์ทะเลล้มตายน้อยลง 
ค. การเดินทางผ่านบริเวณนั้นสะดวกขึ้น 
เฉลย ข  
 

  

สถานการณ์ท่ี 2 
เรอืบรรทุกน ้ำมนัล ำหนึ่ง แล่นจำกจงัหวดัสตูลมุง่หน้ำสู่ประเทศมำเลเซยี เรอืแล่น

ไปชนโขดหนิ  ท ำใหน้ ้ำมนัทีบ่รรทุกมำในเรอืรัว่ลงสู่ทะเล บวกกบักระแสคลื่นลมแรง ท ำให้
ครำบน ้ำมนักระจำยเป็นบรเิวณกวำ้ง ส่งผลใหก้ำรเดนิทำงผ่ำนบรเิวณนัน้เป็นไปดว้ยควำม
ล ำบำก สตัวท์ะเลน้อยใหญ่ไดร้บัผลกระทบจำกครำบน ้ำมนัและลม้ตำยเป็นจ ำนวนมำก 
ชำวประมงไดร้บัควำมเดอืดรอ้น เพรำะขำดรำยได้ 
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ตวัอย่างแบบวดัความเข้าใจเน้ือหาวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  

เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวนั 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบวดัควำมเข้ำใจเนื้อหำวทิยำศำสตร์ของนักเรยีน เรื่อง ต้นอ่อนทำนตะวนั 
ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ ำนวน 20 ขอ้ ใชเ้วลำท ำแบบวดั 45 นำท ี 

2. เกณฑก์ำรใหค้ะแนน ค ำตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน 
3. ใหน้กัเรยีนท ำเครือ่งหมำย  เพื่อตอบค ำถำมลงในแบบวดัควำมเขำ้ใจ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1. ชื่อ.................................................นำมสกุล....................................................................... 
2. เพศ  ( ) ชำย  ( ) หญงิ 
3. อำย:ุ ................. ปี 
4. ผลกำรเรยีนเฉลีย่……………….. 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อค าถาม  
1. เพรำะเหตุใด จงึไม่ควรรบัประทำนตน้อ่อนทำนตะวนัในปรมิำณมำกต่อวนั (กำรอธบิำย) 

1. ตน้อ่อนทำนตะวนัมโีซเดยีมสงู ท ำใหเ้กดิโรคไตได้ 
2. ตน้อ่อนทำนตะวนัใหพ้ลงังำนสงูจงึเสีย่งต่อกำรเกดิโรคอว้น 
3. ตน้อ่อนทำนตะวนัมสีำรพษิทีเ่รยีกว่ำ กอยโตรเจน (Goitrogen) ซึง่เป็นตวัขดัขวำง

กำรดดูซมึของไอโอดนี 
4. ตน้อ่อนทำนตะวนัมโีพแทสเซยีมสงู ถำ้กนิบ่อย ๆ รำ่งกำยอำจปรบัตวัใหข้บั

โพแทสเซยีมมำกขึน้ 
เฉลย 2  
2. หำกพชืไมไ่ดร้บัน ้ำเป็นเวลำนำนจะส่งผลต่อกำรเจรญิเตบิโตของพชือยำ่งไร (กำรคำดคะเน) 

1. พชืลดกำรสงัเครำะหด์ว้ยแสง และเฉำลง 
2. ใบพชืจะเริม่เปลีย่นเป็นสเีหลอืง 
3. ตน้พชืจะแคระ ไมส่งู 
4. รำกพชืจะเริม่เน่ำ และตำยลง 

เฉลย 1  
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3. ระยะแรกใบแก่ในพชืใบเลีย้งคู่จะมสีซีดีต่อมำจะมจีดุสเีขม้ทีเ่นื้อใบ จำกขอ้ควำมเป็นลกัษณะ
ของกำรขำดธำตุอำหำรในขอ้ใด (กำรตคีวำม) 

1. โพแทสเซยีม 
2. ไนโตรเจน 
3. ฟอสฟอรสั 
4. ก ำมะถนั 

เฉลย 1  
4. พชืชนิดใดมโีครงสรำ้งของรำกแตกต่ำงจำกขอ้อื่น (กำรแปลควำม) 

1. ขำ้ว 
2. ขำ้วโพด 
3. ทำนตะวนั 
4. มะพรำ้ว 

เฉลย 3  
5. ขอ้ใดไม่ถกูต้องเกีย่วกบักำรวดักำรเจรญิเตบิโตของพชื (กำรแปลควำม) 

1. พชืดอกจะเปลีย่นแปลงไปเป็นเมลด็ 
2. รำกจะแตกแขนงมำกขึน้ 
3. ล ำตน้จะสงู และใหญ่ 
4. ใบพชืมขีนำดใหญ่ และจ ำนวนมำกขึน้ 

เฉลย 1  
6. ตน้อ่อนใตใ้บเลีย้งเจรญิไปเป็นล ำตน้ส่วนกลำง ส่วนตน้อ่อนเหนือใบเลีย้งเจรญิไปเป็นล ำตน้
ส่วนบนและดอก เป็นลกัษณะกำรเจรญิเตบิโตของพชืชนิดใด (กำรตคีวำม) 

1. มะเขอื 
2. สบัปะรด 
3. เผอืก 
4. ตะไคร ้

เฉลย 1  
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7. เหตุใดตน้ไมเ้ลก็ทีข่ ึน้อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่จงึมลี ำตน้สงูชะลดู (กำรอธบิำย) 
1. เพื่อใหไ้ดแ้สงแดด     
2. เพื่อใหไ้ดอ้ำกำศ     
3. เพื่อใหท้รงตวัเรว็      
4. เพื่อใหแ้ขง็แรง 

เฉลย 1  
8. ถำ้เดด็ใบเลีย้งของพชืทีเ่พิง่งอก จะเกดิผลต่อพชือยำ่งไร (กำรคำดคะเน) 

1. พชืโตชำ้          
2. พชืจะตำย          
3. พชืจะเหีย่วเฉำ         
4. ตน้จะเเคระแกรน็ 

เฉลย 2  
 
ใชต้ารางต่อไปนี้ตอบค าถามขอ้ 9 – 10 
 สมพงษ์ไดร้บัเมลด็พนัธุถ์ ัว่เขยีวมำจำก 3 แหล่ง หลงัจำกนัน้สมพงษ์ไดท้ ำกำรทดลอง
ปลกูตน้ถัว่เขยีวทัง้ 3 แหล่ง โดยจดัพืน้ทีท่ีป่ลกูทีเ่ดยีวกนั ใส่ปุ๋ ยเท่ำกนั จ ำนวนเมลด็เท่ำกนั คอื 
350 เมลด็ ไดผ้ลกำรทดลอง ดงัตำรำง โดยแหล่งที ่1 แทนดว้ย A แหล่งที ่2 แทนดว้ย B และ
แหล่งที ่3 แทนดว้ย C 
 

จ านวนวนัหลงั
เพาะ 

จ านวนเมลด็ท่ีงอกแต่ละวนั 
A B C 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 21 50 0 
4 72 50 80 
5 80 50 70 
6 30 50 30 
7 0 50 20 
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9. หำกเรยีงล ำดบัดชันีกำรงอกของเมลด็จำกน้อยไปหำมำกจะเป็นไปตำมขอ้ใด (กำรแปลควำม) 
1. B > C > A    
2. A > B > C 
3. C > A > B     
4. C > B > A 

เฉลย 3  
10. หำกนกัเรยีนเป็นเกษตรกรควรเลอืกเมลด็พนัธุจ์ำกแหล่งใดมำปลกูเพื่อใหม้ผีลผลติตลอดปี            
(กำรขยำยควำม) 

1. เมลด็พนัธุ ์A  
2. เมลด็พนัธุ ์B  
3. เมลด็พนัธ ์C  
4. เมลด็พนัธุ ์A และ B 

เฉลย 2  
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ตวัอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตรต์ามแนวทางสะเตม็ศึกษา เร่ือง ต้นอ่อนทานตะวนั เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถำมฉบบันี้สรำ้งขึน้เพื่อศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอหน่วยกำร
เรยีนรู ้วทิยำศำสตรต์ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำ เรือ่ง ตน้อ่อนทำนตะวนั เพื่อส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 ซึง่เป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดบั จ ำนวน 15 ขอ้ 

2. ให้นักเรยีนพิจำรณำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ปรำกฏในแต่ละข้อ โดยท ำ

เครื่องหมำย ✓ ลงในช่องทำงขวำมอืหลงัขอ้ควำมทีต่รงกบัควำมรูส้กึที่แท้จรงิของนักเรยีน
เพยีงช่องเดยีว ซึง่ม ี5 ระดบั ดงันี้ 

 

5     หมำยถงึ     พงึพอใจมำกทีสุ่ด  

    4     หมำยถงึ     พงึพอใจมำก   

    3     หมำยถงึ     พงึพอใจปำนกลำง  

    2     หมำยถงึ     พงึพอใจน้อย   

   1     หมำยถงึ     พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดำ้นผูส้อน      
1 ผูส้อนชีแ้จงกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเขำ้ใจอยำ่ง

ชดัเจน  
     

2 ผูส้อนใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ ดแูลผูเ้รยีนอยำ่งทัว่ถงึ      
3 ผูส้อนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวำมกระตอืรอืรน้ในกำรจดักำร

เรยีนรู ้
     

4 ผูส้อนมกีำรเสรมิแรงโดยกำรใหร้ำงวลัแกก่ลุ่มทีท่ ำกจิกรรม
ส ำเรจ็ 

     

ดำ้นเนื้อหำ      
5 เนื้อหำตรงกบัควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของผูเ้รยีน      
6 เนื้อหำเรยีงล ำดบัจำกงำ่ยไปยำก      
7 กำรจดัเนื้อหำมคีวำมเหมำะสมกบัเวลำทีใ่ช ้      
ดำ้นกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้      
8 กจิกรรมกำรเรยีนรูส้ำมำรถน ำไปใชใ้นชวีติประจ ำวนัของ

ผูเ้รยีนได ้
     

9 กจิกรรมกำรเรยีนรูส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กควำมสำมำรถใน
กำรแกปั้ญหำ  

     

10 กจิกรรมกำรเรยีนรูส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมกีำรแลกเปลีย่นควำม
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั 

     

11 กจิกรรมกำรเรยีนรูม้ลี ำดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน      
ดำ้นกำรวดัและประเมนิผล 
12 กำรประเมนิผลมคีวำมหลำกหลำย      
13 มกีำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำของผูเ้รยีน      
14 มกีำรประเมนิกำรออกแบบเชงิวศิวกรรมของผูเ้รยีน      
15 ผูเ้รยีนทรำบผลกำรเรยีนรูข้องตนเอง      
 รวม      

ควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ 

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

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

...............................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์คุณภาพหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 

ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ระดับความเหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 4.72 0.18 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 4.68 0.17 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 4.63 0.16 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 4.63 0.16 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 4.63 0.16 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 4.63 0.16 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 4.63 0.16 มากที่สุด 
ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ 4.35 0.25 มาก 

 
โดยการแปลผลของระดับความเหมาะสมพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์  

(Best.1981:82) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
1. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
ตาราง 16 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ข้อ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ความสอดคล้อง ผลการประเมิน 
คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
5 +1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
18 +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
20 +1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลผล 
1 0.63 0.33 น าไปใช้ได้ 
2 0.80 0.53 น าไปใช้ได้ 
3 0.73 0.27 น าไปใช้ได้ 
4 0.70 0.33 น าไปใช้ได้ 
5 0.70 0.47 น าไปใช้ได้ 
6 0.63 0.20 น าไปใช้ได้ 
7 0.77 0.47 น าไปใช้ได้ 
8 0.77 0.47 น าไปใช้ได้ 
9 0.70 0.47 น าไปใช้ได้ 
10 0.63 0.20 น าไปใช้ได้ 
11 0.67 0.27 น าไปใช้ได้ 
12 0.70 0.33 น าไปใช้ได้ 
13 0.80 0.53 น าไปใช้ได้ 
14 0.80 0.27 น าไปใช้ได้ 
15 0.73 0.27 น าไปใช้ได้ 
16 0.80 0.53 น าไปใช้ได้ 
17 0.80 0.67 น าไปใช้ได้ 
18 0.80 0.27 น าไปใช้ได้ 
19 0.73 0.40 น าไปใช้ได้ 
20 0.80 0.27 น าไปใช้ได้ 
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ตาราง 18 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
สถานการณ์ ผลการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ 
ความเหมาะสม ผลการประเมิน 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
1 4 5 4 4.33 มาก 
2 3 3 4 3.33 มาก 
3 4 5 4 4.33 มาก 
4 4 4 5 4.33 มาก 

รวม 4.08 มาก 
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2. แบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ตาราง 19 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง ต้น
อ่อนทานตะวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ข้อ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ความ
สอดคล้อง 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อที่เลือกใช้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

1 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  
2 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

3 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

4 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
5 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

6 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

7 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

8 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

9 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

10 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

11 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

12 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

13 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

14 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

15 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

16 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

17 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

18 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

19 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
20 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  
21 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
22 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ข้อ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ความ

สอดคล้อง 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อที่เลือกใช้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

23 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
24 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
25 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

26 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  

27 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

28 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  
29 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  

30 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  
31 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
32 +1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้  
33 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
34 +1 +1 0 +1 0.75 น าไปใช้ได้  
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ตาราง 20 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของแบบวัดความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ข้อ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ความ

เหมาะสม 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อที่เลือกใช้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

1 4 4 4 4 4.00 มาก  

2 4 4 4 4 4.00 มาก  

3 4 4 4 4 4.00 มาก  

4 4 4 4 4 4.00 มาก  
5 4 4 4 4 4.00 มาก  
6 4 4 4 4 4.00 มาก  

7 4 4 4 4 4.00 มาก  

8 4 3 4 4 3.75 มาก  

9 4 4 4 4 4.00 มาก  
10 3 4 4 3 3.50 มาก  

11 4 4 4 4 4.00 มาก  

12 4 3 4 4 3.75 มาก  

13 4 4 4 4 4.00 มาก  

14 4 4 4 4 4.00 มาก  

15 3 4 3 4 3.50 มาก  

16 3 4 4 4 3.75 มาก  
17 4 3 4 4 3.75 มาก  

18 4 4 4 4 4.00 มาก  

19 4 4 4 4 4.00 มาก  
20 4 3 3 4 3.50 มาก  

21 4 4 4 4 4.00 มาก  
22 4 4 4 4 4.00 มาก  
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 
ข้อ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ความ

เหมาะสม 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อที่เลือกใช้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

23 4 4 4 4 4.00 มาก  
24 4 4 4 4 4.00 มาก  
25 4 4 4 4 4.00 มาก  

26 4 4 4 4 4.00 มาก  

27 4 4 4 4 4.00 มาก  
28 4 4 4 4 4.00 มาก  

29 4 4 4 3 3.75 มาก  
30 4 4 4 4 4.00 มาก  

31 4 4 4 3 3.75 มาก  
32 4 4 4 4 4.00 มาก  

33 4 4 4 4 4.00 มาก  
34 3 4 4 3 3.50 มาก  
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง ต้นอ่อนทานตะวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลผล 
1 0.77 0.46 น าไปใช้ได้ 
2 0.63 0.33 น าไปใช้ได้ 
3 0.60 0.27 น าไปใช้ได้ 
4 0.60 0.27 น าไปใช้ได้ 
5 0.70 0.20 น าไปใช้ได้ 
6 0.67 0.20 น าไปใช้ได้ 
7 0.67 0.27 น าไปใช้ได้ 
8 0.67 0.46 น าไปใช้ได้ 
9 0.67 0.27 น าไปใช้ได้ 
10 0.63 0.27 น าไปใช้ได้ 
11 0.63 0.20 น าไปใช้ได้ 
12 0.67 0.20 น าไปใช้ได้ 
13 0.80 0.27 น าไปใช้ได้ 
14 0.77 0.40 น าไปใช้ได้ 
15 0.70 0.20 น าไปใช้ได้ 
16 0.80 0.27 น าไปใช้ได้ 
17 0.80 0.46 น าไปใช้ได้ 
18 0.77 0.20 น าไปใช้ได้ 
19 0.73 0.46 น าไปใช้ได้ 
20 0.63 0.20 น าไปใช้ได้ 
21 0.67 0.27 น าไปใช้ได้ 
22 0.70 0.33 น าไปใช้ได้ 
23 0.80 0.46 น าไปใช้ได้ 
24 0.80 0.53 น าไปใช้ได้ 
25 0.73 0.27 น าไปใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลผล 
26 0.80 0.33 น าไปใช้ได้ 
27 0.63 0.46 น าไปใช้ได้ 
28 0.80 0.20 น าไปใช้ได้ 
29 0.73 0.46 น าไปใช้ได้ 
30 0.80 0.46 น าไปใช้ได้ 
31 0.67 0.46 น าไปใช้ได้ 
32 0.80 0.20 น าไปใช้ได้ 
33 0.73 0.46 น าไปใช้ได้ 
34 0.77 0.33 น าไปใช้ได้ 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วย 
การเรียนรู้ ฯ 
 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ฯ 

 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

 
1 

ผู้สอนช้ีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
อย่างชัดเจน 

3.80 0.45 มาก 

2 ผู้สอนให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 4.00 0.00 มาก 
3 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการจัดการ

เรียนรู้ 
4.00 0.00 มาก 

4 ผู้สอนมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มท่ีท า
กิจกรรมส าเร็จ 

4.00 0.00 มาก 

5 เน้ือหาตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 3.20 0.45 มาก 
6 เน้ือหาเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 4.00 0.00 มาก 
7 การจัดเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ 3.60 0.55 มาก 
8 กิจกรรมการเรยีนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้เรียนได้ 
3.60 0.55 มาก 

9 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

4.00 0.00 มาก 

10 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3.80 0.45 มาก 

11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
12 การประเมินผลมีความหลากหลาย 4.00 0.00 มาก 
13 มีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 4.00 0.00 มาก 

14 มีการประเมินการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้เรียน 3.60 0.55 มาก 
15 ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง 4.00 0.00 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.19 มาก 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุธิดา วันสุดล 
วัน เดือน ปี เกิด 24 มีนาคม 2533 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2556 การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1   

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ที่อยู่ปัจจุบัน 145/90 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว  

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310   
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