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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ

เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 2) เพื ่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสานวิธี แบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 14 คน ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2) แบบประเมินความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ วิเคราะห์ข้อโดยเปรียบเทียบความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที  กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ ่มไม่เป็นอิสระจากกัน  ร่วมกับการเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ  และประเมินระดับ
ความสามารถหลังเรียน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 
70) โดยการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาสูงขึ้นโดยนักเรียนทุกคนมีระดับ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงขึ ้นและอยู่ในระดับ
ชำนาญขึ้นไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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The purposes of this study are as follows: (1) to investigate the effects of STEM problem-

based learning, emphasizing sufficiency economy, on designing solution competencies based on 
STEM standards of seventh-grade students; and (2) to study science learning achievement after using 
STEM problem-based learning. The research design was a data validation mixed methods design. The 
samples consisted of 14 seventh-grade students at a school in Kanchanaburi Primary Education 
Service Area, Office One, selected by purposive sampling. The instruments used in this research 
included: (1) STEM problem-based learning that emphasizes sufficiency economy science lesson 
plans; (2) designing solution competencies based on the STEM standards evaluation form; and (3) a 
science learning achievement test on climate change. The design solution competencies based on 
STEM standards, pre-and-post-test scores, were compared by a t-test for dependent samples and 
then validated with qualitative data, and the levels of designing solution competencies based on STEM 
standards after the learning was judged. The science learning achievement post-test score was 
compared with a criterion (70%) and used a t-test for the dependent samples. The results of this study 
were as follows: students who used STEM problem-based learning had higher designing solution 
competencies based on STEM standards. After learning, every student had a higher level of designing 
solution competencies based on STEM standards and higher than expert level. In addition, the learning 
achievement posttest scores were statistically higher than 70% of the total score at a.05 level of 
significance. 
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learning achievement Mixed method data-validation design 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก
อาจารย์ ดร.พินิจ  ขำวงษ์ ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ในการทำปริญญานิพนธ์ทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท ์ พฤกษ์ประมูล ที่เป็นกรรมการ
ในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ครั้งนี้  ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และทำให้
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณผู ้เชี ่ยวชาญทุกท่านที ่กรุณาประเมินเครื ่องมือวิจัยต่าง  ๆ และให้
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู 
และนักเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทำปริญญานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนยวิทยาศาสตรศึกษาทุกท่านและเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที ่คอยช่วยเหลือและคอยให้
คำแนะนำที่ดีเสมอมา 

ขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจ
ในการทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจอันสำคัญ
ยิ่งและให้การสนับสนุนจนกระทั่งผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการศึกษา 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

ภูมิหลัง 
สังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความเจริญด้านปัญญาประดิษฐ์ การ

ติดต่อส่งข้อความถึงกันอย่างไร้พรมแดน มีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาการทางความรู้ทีสามารถ
พิสูจน์ได้ ดิจิตัล และเศรษฐกิจการค้าอย่างกว้างขวาง ทุกประเทศจึงต้องเร่งพัฒนาประชาชนของ
ตนให้มีคุณภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถดำรงชีวิตและแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560) สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
ให้ผู ้เร ียนมีความกล้าหาญ และทันสังคมที ่ทันกับสังคมปัจจุบันและอนาคตในศตวรรษที่  
21(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) ประเทศของเรา เผยแพร่ให้มีการ
นำการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ไปสู่สถานศึกษาทุกระดับอย่างมีระบบ และมี
คุณภาพ โดยบูรณาการการเรียนรู้ เข้าด้วยกัน เน้นการนำสิ ่งที ่สั ่งสมมาจากการเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนทุกวันอย่างสะดวกสบาย รวมทั้งการพัฒนาการค้นหาข้อมูล โดยใช้
ปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวติของคนและการทำงาน (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, 2563) จุดเด่น
ของแนวคิดสะเต็มศึกษา คือ ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมากระตุ้นการคิด  ซึ่งเป็น
กระบวนการทำงานที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักการวางแผน การ
แก้ปัญหา เข้าใจถึงกระบวนการที่ได้มาของวิธีการแก้ปัญหา ที่ต้องมีการวางแผนการทำงาน การ
คิดค้นหาแนวคิดที่หลากหลาย  การทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด (ภัสสร ติด
มา, 2558) จุดสำคัญของกระบวนการทางวิศวกรรมที่ต่างจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ 
การออกแบบแนวคิดแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้ววิเคราะห์เลือกแนวคิดที่ตรงกับ สภาพบริบทที่
กำหนด (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายสำคัญของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 คือ พัฒนาการคิด จินตนาการ และความสามารถในการแนวโน้มทางด้านลบซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหากลับมาเป็นแนวโน้มทางด้านบวกที่เกิดผลดี มีทักษะในการกระจายข่าวสารที่ได้จากการฟัง 
พูด อ่านและเขียน และการเลือกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ผู้สอนสามารถ
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) การใช้
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โครงงานเป็นฐาน (ดารารัตน์  ชัยพิลา, 2559) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
(Ozdilek, 2015)  

สถาบันทางด้านการศึกษา ที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้มีการกำหนดมาตรฐานสะ
เต็มศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การคิดคำนวณ การทำใหม่ การสร้างผลงาน
อย่างเป็นแบบแผน ซึ่งมาตรฐานประกอบด้วยความสามารถหลายด้าน ได้แก่ 1) การระบุปัญหาที่
พบ 2) การนำเอาข้อมูล มาบวกกันที่มีแนวความคิดที่ผูกกันกับการหาคำตอบของปัญหา และผูก
กันกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยต่อเนื่องกับความรู้และกระบวนการที่พิสูจน์ได้ 
สมัยใหม่ มีแบบวาดและการรู ้ตัวเลข 4) วางแผนและใช้สติปัญญาในการคิดหาหนทางลด
ผลกระทบด้านลบ มีการตรวจความถูกต้องวัดคุณค่าและนำมาแก้ไขให้ดีขึ้น 5) เสนอวิธกีารในการ
จัดการกับอุปสรรคให้หมดไปและผลการแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557) แม้ว่าลำดับขั ้นนี ้ จะกระตุ ้นให้เด็กได้บูรณาการความรู ้เพื ่อแก้ปัญหา ใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาความสามารถในการจัดการกับ
เหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน
ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษายังมีจุดบกพร่องเกี่ยวกับความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน เช่น ด้านการระบุปัญหา นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ปัญหา ไม่
ศึกษาปัญหาอย่างถี่ถ้วน และด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนขาดการพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหา  ไม่ให้เหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ไม่สามารถคิดหาแนวคิดการแก้ไข
ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องได้ (ดารารัตน ์ ชัยพิลา, 2559) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นสูงกว่าประถมศึกษา พบว่า ผู้ที่โดน
ศึกษาไม่มีการวางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหาตามคำแนะนำของเพื่อน และ แก้ปัญหาอย่างไม่
เป็นระบบข้ามขั้นตอน  (ดวงพร อิ่มแสงจันทร์, 2555) ค้นพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับ
แนวทางที ่บ ุคคลได้พัฒนาพฤติกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาและแบบโครงงานเป็นฐานมี
ความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับการถ่ายทอดวิธีการขจัดอุปสรรคโดยเชื ่อมโยงความรู ้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน น้ี 
นอกจากน้ีจากนี้ยังสอดคล้อง กับ จิรกาญจน์ จิรกาญจน์  แผนกุล (2562) การศึกษาความสามารถ
ในการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอ ศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า  นักเรียนบอกปัญหาหรือความต้องการได้ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์บรบิท 
และปัจจัยของปัญหาเพื่อนำไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาปัญหาที่
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เป็นไปตามบริบทและสถานการณ์ขณะนั้นได้  รวมทั้งไม่สามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการ
แก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ได้  ซึ่งความสามารถดังกล่าวสอดคล้องกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยเชื ่อมโยงความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา (ฝ่ายประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) 

จากบริบทดังกล่าวจึงได้ประเด็นย่อ ๆ ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามี
ความจำเป็นต่อการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในอนาคต การวิจัยนี้จึงต้องการนำแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามาใช้จริงในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในการออกแบบแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถทำ
ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) การใช้โครงงานเป็นฐาน 
(ดารารัตน์  ชัยพิลา, 2559) และวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความ
แตกต่างกัน  ในการวิจัยนี้สนใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสมกว่าวิธีอื่น เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ กำหนดเรื่องราวที่กำลัง
เป็นอยู่ที่ชวนให้ทดลอง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดใฝ่ใจใคร่รู้และศึกษา แสวงหาข้อมูลด้วย
ตนเองเพื่อขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากผู้
อำนวยความสะดวกไปใช้ใน เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วคุ้มค่า (จำรัส อินทลาถาพร, 2558) แต่
อย่างไรก็ตามพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไม่พัฒนา
ขีดจำกัดในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(ดารารัตน ์ ชัยพิลา, 2559) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพิเศษในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีเหตุผล 
คิดค้น และปรับปรุงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในที่สุดก็จะ วถีการ
พัฒนาที่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการเรียนรู้ตมหลักปรัชญานี้ เน้นการ
เรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ พิจารณาสภาพปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียมที่จะรับผลกระทบและสภาพทาง
สังคมที่ต่างไปจากอดีต ในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้
สามารถปรับพฤติกรรมและเตรียมรับได้อย่างทันท่วงที ใช้แก่นกลางของสาระ ในการวางแผนและ
การดำเนินการครบขั้นตอน และมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ความเพียร มีสติปัญญา 
(ทิศนา  แขมมณี, 2558) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ไม่เพียงช่วยส่งเสริมการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา คือ เน้นการออกแบบวิธีแก้ปัญหาก่อนการดำเนินการแก้ปัญหา โดยพึงระลึกถึงสภาพ
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สาเหตุของปัญหา มีหลักการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา คำนึงถึงคุณธรรมความเหมาะสมและ
ผลกระทบที่อาจตามมา เป็นการเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแนวคิดในการดำเนินขั้นตอนการแก้ปัญหาที่
ละเอียดรอบคอบ ให้รู ้จัก ทั้งครูและนักเรียน ให้ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด สร้างสำนึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เน้นการคิดวิเคราะห์ ควบคุมอย่างกับผู้ที่มีปัญญาดี สามารถนำวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่
มาใช้ให้ได้ผลตามที ่ต้องการ มีวิธ ีคิดเชิงกระบวนการในการดูแลสิ ่งแวดล้อม อย่างยั ่งยืน 
(ลัญจกรณ์  นิลกาญจน์, 2551)  หลักปรัชญานี้ มาทำให้เกิดประโยชน์การแก้ปัญหาน้ี ยังก่อให้เกิด
ผลดี คือ จะช่วยทำให้เรามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเลือกทำอะไร โดยไม่เกิด
ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มี (ทิศนา  แขมมณี, 2558) นอกจากน้ีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ใน
การจัดการเรียนรู ้ยังสอดคล้องกับความคิดของรัฐมนตรีที ่ผ่านการทบทวนก่อนประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคอยควบคุมดำเนินการวางแผนจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกที่ (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
และสอดคล้องกับหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ยึด 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริม ผลักดันปรัชญาสำคัญของในหลวงรัชการที่ 9  ให้
สำนักงานที่รับผิดชอบ ฝึกให้เด็กมีนิสัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” (สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะผนวกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู ้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาใช้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยคาดว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจะช่วยให้การออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ รู้ชัดแจ้งถึงความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง มีข้อมูลมาสนับสนุน
มุมมองของแต่ละคนต่อสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยที่การใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเสริมคุณลักษณะของบุคคลในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาที่ต้องคำนึงถึงการมีองค์ความรู้และบริบทแวดล้อมที่สัมพันธ์
กับความเป็นจริง นอกจากนี้ผู้วิจัยคาดกว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะสามารถทำให้นักเรียน
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สามารถเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ลึกซึ้งไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อ่ืน ๆ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ ื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรายวิชาว ิทยาศาสตร์ของนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความสำคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัย เป็นข้อมูลให้ครูผู้สอน ได้พิจารณาเลือกนำไปใช้ในการเพิ่มความสนใจใน

การเรียนของนักเรียน และไปปรับใช้ในการพัฒนาการทำการปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการสาระ
วิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการแก้ปัญหาได้หลากหลายแนวคิด
ภายใต้แนวความคิดตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่พัฒาการปฏิบัติตนที่พึงประสงค์ที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาได้ มีความหมายต่อนักเรียน
ในการพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนในท้องถิ่นให้ข้อความสำคัญของเรื่องเกิดการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิต อยู่บนความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป บนความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาศัยปัญญาและการกระทำที่ถูกต้องตามครรรอง 
รองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และเตรียมกำลังคนให้พร้อม
ต่อการแข่งขันโลกในอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มที่ศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลุ่มอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 14 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
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เจาะจง เนื่องจากกลุ่มที่ศึกษามีลักษณะตรงกับความมุ่งหมายของการวิจัย คือ ห้องเรียนที่ผู้วิจัย
สอนเอง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำลังเรียนเรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดย ใช้

ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปฏิบัติที่ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ปัญหาที่ไม่ขัดกับบริบท และชวน
ให้นักเรียนอยากคิด เพื่อช่วยเร้าให้นักเรียนเกิดความต้ังใจ จดจ่อ ที่จะระบุปัญหาจากสถานการณ์
ที่ครูกำหนดให้ ศึกษาหาความรู้ รวบรวมข้อมูล นำความรู้และทักษะทั้ง  4 สาขาวิชา มาออกแบบ
วิธีการแก้อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น ที่คำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเมินผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และนำผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ มีการตระหนักถึงความพอประมาณ มีเหตุผลและการ เตรียมพร้อมรับมือกับการ
พัฒนาต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (ปราณี  นันทะแสน, 2560) มาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตามแนวคิดของ  
ทิศนา แขมมณี นำคำถามกระตุ ้นแนวความคิดตามหลักปรัชญาในระหว่างการออกแบบวิธี
แก้ปัญหา (ทิศนา  แขมมณี, 2558) พิจารณาความเหมาะสมของการบูรณาการจากวัตถุประสงค์
และพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นของสิ่งที่ทำเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานกับแนวปฏิบัติของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนของวิธีการที่ครูใช้ 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการระบุปัญหา ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่ครู
กำหนดให้ เพื่อกำหนดเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องทำการแก้ไข โดยที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหา
ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  บริบทของนักเรียน แล้วผู้สอนตั้งคำถามต่อสถานการณ์ที่
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ปรากฏขึ้น ให้มีความสอดคล้องปัญหา จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามดัชนีความสำเร็จของการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้นเป็นกรอบของการปฏิบัติและขอบข่ายของเรื่องที่กำหนดให้
เรียน ใช้คำถามกระตุ้นความคิด พิจารณาสถานการณ์ปัญหา อย่างมีเหตุผลตามความรู้และทฤษฏี  
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปัญหาอย่างถี่ถ้วน (ห่วงที่ 2 การมีเหตุผล)และ
นักเรียน เป็นผู้ตัดสินว่าหัวข้อ ประเด็น ที่ศึกษานั้น ปัญหาใดเกิดการโน้มน้าวไปในทางที่ไม่ดี ที่ต้อง
นำมาแก้ไขพร้อมกับวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา อธิบายข้อมูลปลีกย่อยและความพิเศษของ
สถานการณ์ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่คิดขึ้น จะนำไปใช้ในการดำเนินในขั้นของการระบุปัญหา เช่น ผังต้นไม้ 
ที่มีส่วนของลำต้นและใบที่แผ่ขยายออก ทักษะการต้ังคำถาม การระดมสมอง เป็นต้น  

ข้ันท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาหา
ข้อมูลที่จะทำให้ปัญหามีความชัดเจน ผู้สอนเป็นผู้สังเกตการณ์ และเร้าการคิดแก่เด็กในการลงมือ
ปฏิบัติโดยใช้คำถามเขียนตอบอย่างอิสระในการกระตุ้นการศึกษาสืบค้น ให้นักเรียนเข้าใจใน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้อย่างแท้จริง (เงื่อนไขที่ 1 ด้านความรู้) ในการได้มาของวิธีการแก้ปัญหา 
ตัดสินอย่างมีเหตุผลได้ว่าในเนื้อหาการแลกเปลี่ยนของนักเรียนนั้น ได้ลุล่วงดัชนีชี้วัดและขอบข่าย
และนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พายุ พยากรณ์อากาศ นำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่งรวมถึงการพิจารณาแนวคิด สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และระดม
สมองเพื่อระบุแนวคิดแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ โดยบูรณาการความรู้กับวิชาที่ใช้ตัวเลข การ
วางแผน และมีความเป็นสมัยใหม่ นำความรู้วิชาการต่าง ๆ ในเตรียมวางแผน ออกแบบและการ
ดำเนินการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน โดยตัววัดความสามารถที่สามารถนำมาใช้คือ การระดมสมอง 
และการทำแผนที่ความคิด แตกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เห็นองค์ประกอบย่อยและครบถ้วน  

ขั ้นที ่ 3 ขั ้นการวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา ผู ้สอน ถามคำถามในขณะ
นักเรียนวางแผน เร้าแนวความคิดของนักเรียน เช่น อาจจะมีขั้นตอนที่นอกเหนือจากขั้นตอนนี้คือ
อะไร อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ให้นักเรียนพิจารณาว่าแผนที่วางไว้มีความชัดเจนหรือไม่ และแผน
สอดคล้องกับศรีสวัสด์ิ เงื่อนไข และสิ่งที่มีรวมถึงแนวทางสนับสนุนสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่ มีความรอบคอบในการวางแผน ออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหา (เงื่อนไขที่ 2 ด้าน
คุณธรรม) และนักเรียนวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหาโดยระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ที ่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดงถึงความพอดีต่อการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ในข้อคำถาม (ห่วงที่ 1 
ความพอประมาณ) ขยายความขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหา ภาพวาดกลไก
วิธีการแก้ปัญหา ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล คือ เลือกวิธีการ
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แก้ปัญหาที่พอเหมาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การเจาะจงกระบวนการทำงานและงานที่ได้รับมา
เพื่อแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอน และถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาสู่การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่หมายไว้ให้ อธิบายแนวคิดที่ดัดแปลงวิธีการแก้ปัญหา ถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาที่
เลือกเป็นแบบร่าง 

ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาที่
ดัดแปลงขึ้นจากความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยที่ผู้สอน เรียกให้นักเรียนได้พูดหน้าชั้นเรียน
ทั ้งในส่วนของเนื ้อหาและลำดับขั ้นของการแก้ปัญหาที ่นักเรียนออกแบบไว้  รวมทั ้งการให้
ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอื่น ๆ เพื่อจะนำข้อค้นพบที่ได้ ไปใช้ในการ
ทำหี้ขึ้นจากเดิมและเป็นที่ยอมรับของวิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขั้นต่อไป โดย
ประเมินความเป็นไปได้ของการนำวิธีการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติ ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น และคิดว่าสิ่งที่
จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการแก้ปัญหามีอะไรอีกบ้าง (ห่วงที่ 3 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) และนักเรียน
แสดงข้อมูลรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบ ให้ผู้รู้ในด้านต่าง  ๆ  เช่น ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง 
ผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ  ประเมินความเป็นไปได้ของการทำตามในสิ่งที่ต้นคิดไว้ เพื่อให้สำเร็จ  

ขั้นที่ 5 ขั ้นปรับปรุงแก้ไข โดยที่ผู ้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับจากการทำกิจกรรมการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนักเรียนจะได้ทราบว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบเป็นอย่างไรทั้ง
องค์ความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาเพื่อให้รู้ ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาและนักเรียนสรุปความรู้และ
ขั้นตอนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหา ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ 

2. ความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม คือ คุณลักษณะของ
นักเรียนในการนำความรู้ที่ได้รวบรวมมาประยุกต์ใช้ในการระบุแนวคิดการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ และอธิบาย
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งสังเคราะห์มาจาก คุณลักษณะตามมาตรฐานสะ
เต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหานั้นนักเรียนควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้  

2.1 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเ รียน
สามารถอธิบายปัญหาได้ตรงตามสถานการณ์ที่เจาะจงไว้ และระบุแนวคิดการแก้ปัญหาที่เด็ก พึง
ปฏิบัติได้ตรงตามเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น   
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2.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ คุณลักษณะของ
นักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนสามารถเลือกการออกแบบเบื้องต้นที่ดีที่สุด ตรงตามข้อจำกัด 
และเกณฑ์ที่ระบุ แสดงรูปแบบและการทำงานของการออกแบบโดยการสร้างการทำงานต้นแบบได้ 
(เช่น รูปแบบการทำงาน, ส่วนประกอบ)  

2.3 อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คุณลักษณะของนักเรียนที่
แสดงออก คือ นักเรียนสามารถอธิบายความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบแก้ปัญหา อธิบายรายละเอียดการ
ออกแบบอย่างชัดเจน สามารถอธิบายถึงประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบรวมทั้งความ
เป็นไปได้และความคิดสำหรับการปรับปรุงต่อไป  

การประเมินความสามรถของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบการ
ประเมิน คือ แบบวัดความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้วิจัยดัดแปลงขึ้น วัดได้จากคำตอบของนักเรียน เช่น ข้อความ แผนภาพ ภาพร่าง ผัง
งาน แสดงรายละเอียดของต่ละส่วนของวิธีแก้ปัญหา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนของเด็กชั้นมัธยมศึกษา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการคิดวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่อง มนุษย์และลมฟ้า
อากาศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัด
ระดับของสติปัญญา ด้านความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 
ซึ่งในแต่ละข้อจะมีข้อถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยวัดด้านต่าง  ๆ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ – 
ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้ และด้านการวิเคราะห์  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ปราณี  นันทะแสน, 2560) มาบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจตามแนวคิดทิศนา แขมมณี นำคำถามกระตุ้นแนวความคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างการออกแบบวิธีแก้ปัญหา (ทิศนา  แขมมณี, 2558) จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มในด้านการออกแบบวิธี
แก้ปัญหาที่ต้องคำนึงถึงการมีองค์ความรู้และบริบทแวดล้อมที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ให้มี
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา (สถาบันส่งเสริมการ
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สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังภาพประกอบ 1 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ

เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที ่บ ูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาสูงขึ้น 

3. หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับความ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับชำนาญขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง  ผลของการใช้รูปแบบการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สะเต็มศึกษา 
1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 
1.2 ความสำคัญของสะเต็มศึกษา 
1.3 การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
1.4 การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

2. การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.1 ความหมายของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 
2.2 ขั้นตอนของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
3.4.1 สาระสำคัญที่ครูผู้สอนควรสอนให้แก่นักเรียน 
3.4.2 แนวการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. สมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
4.1 ความสำคัญของสมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
4.2 คุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
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4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.2 ความสำคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.3 การวัดและประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

1. สะเต็มศึกษา 
1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 

STEM เป ็นคำอธิบายสั ้น ๆ เก ี ่ยวกับว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว ิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ซึ ่งเป็นข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะการต่อสู ้ป้องกันการบาดเจ็บ 
ความก้าวหน้าในยุคแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกา
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเน ื ่อง (Lantz, 2009) การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบนำแต่ละวิชามา                          
ดูความสัมพันธ์กัน (ศูนย์สะเต็มศึกษา ประเทศไทย. 2563:ออนไลน์) โดยวิทยาศาสตร์เป็นหัวข้อ
ของความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ซับซ้อน ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของกระบวนการ
ทำสิ่งที่ถูกใจคนในสาขาวิศวกรรมจะช่วยพัฒนาคิดค้นหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อการดำรงอยู่ของ
มนุษย์ผ่านความรู้ในการพิสูจน์ (อโนดาษ์  รัชเวทย์ 2560) ในการจัดแบบบูรณาการการเรียนรู้ที่มี
ความพิเศษต่อผู ้เรียน คือ การช่วยเหลือให้นักเรียนมีการกระทำที่เกิดจากการฝึกฝนในการ
ไตร่ตรองวิเคราะห์และสร้างสรรค์สิ ่งต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นักเรียนเข้าใจเนื้อหาหลักและ
รูปแบบของเนื ้อหาทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้จากประสบการณ์ตรง นัก เรียนสร้างความ
เชื่อมโยงกับสังคมต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนนักเรียนเห็นว่าอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เป็นอยู่ในชีวิต
จริงโดยจัดการเรียนรู ้ด้วยความใส่ใจพิถีพิถันในการเรียนที่เต็มไปด้วยความรู้และการเรียนรู้           
(สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2558) 
 จากความหมายทั้งหมดของการศึกษา มีใจความโดยย่อว่า เป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
มีคุณค่าเนื้อหาการเรียนรู้และกระบวนการทางเป็นปรัชญาของการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียน เป็น
ส่วนสำคัญที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์                
การใช้ตัวเลขและเทคโนโลยีการประดิษฐ์ชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบรับตามที่เสนอความต้องการ
ท่ีอยูกั่บวิถีในปัจจุบันและพัฒนาทักษะแห่งคริสต์ศักราช 2000-2099 
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1.2 ความสำคัญของการศึกษา STEM 
สังคมโลกมีวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลายด้วยความก้าวหน้าจากผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดนแข่งขันกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในระบบ
ข้อมูลและเศรษฐกิจการค้า กันอย่างแพร่หลายทุกที่ประเทศต้องพัฒนาบุคลากรด้วยคุณภาพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 
2560) ประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ เรียนรู้ข้ามสาระรายวิชาสำหรับ
นักเรียนที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและอาชีพในอนาคตโดยปรับให้เข้ากับ การ
กระทำอย่างชำนาญที่จำเป็นในคริสต์ศักราช 2000-2099 (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2557) จะมีข้อ 
จำกัด ในเรื่องความไม่ชัดเจนข้องเกี่ยวรูปแบบที่จะใช้และต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน แต่ข้อดี
ควรได้รับการพิจารณาภายใต้ข้อ จำกัด นี้แล้วจึงปรากฏ ครูสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปเป็น
ช่องทางในการพัฒนาหลักสูตรตามความเข้าใจของเรา ไม่ต้องมีกรอบแนวคิดใด ๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในสาขาการจัดการศึกษาที่จำเป็นต่อ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน ศตวรรษที่ 21 (ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว, 2558) สรุปความสำคัญของ
การทำใหรู้ปแบบที่ได้รับจากการจัดการสอนสะเต็มศึกษา (จำรัส อินทรสถาพร, 2558) 

1) ส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นวิทยาศาสตร์การเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร ์

2) ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมต่อกลไกการชดเชยการให้เหตุผลและการคำนวณ 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื ้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น 
4) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและชื่นชม

เนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ 
5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
6) ส่งเสริมทักษะในการหาเงินกับความยากลำบากที่เกิดขึ้น 
7) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในอาชีพมากขึ้น 

จากการอ่าน ความสำคัญของการศึกษา STEM กล่าวแบบย่อได้ว่าการจัดการศึกษา
ตามปรัชญาการศึกษาเต็มไปด้วยความฝัน โดยไม่มีกรอบใด ๆ ที่จะมีผลต่อการจัดการศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคม 

1.3 การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามปรัชญาสะเต็มศึกษา 
การจัดการปรัชญาการศึกษา STEM สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนในเวลาปกติ

ได้รับและไม่เข้าหรือพลาดหลักสูตร (สุพรรณีศ. ประเสริฐ , 2558) การจัดรูปแบบการพัฒนาให้
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กลมกลืนและเหมาะสมกับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจการหรือ
โครงการที่มุ่งแก้สิ่งกีดขวางที่พบในชีวิตจริง เพื่อประสบการณ์จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนำไปสู่นวัตกรรม (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2558)  

1. การบูรณาการแบบสอดแทรก ครูสอนพิเศษสำหรับเรื่องใดเรื ่องหนึ่งนำไปสู่
การเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกันโดยการเชื่อมโยงหัวข้อ รูปแบบต่างๆ ในชีวิตจริง 

2. การบูรณาการแบบขนานเป็นวิธีการสอนคนหลายคนโดยวางแผนที่จะสอน
ร่วมกันหัวเรื่อง (ธีม) ปรัชญา (แนวคิด) หรือปัญหา การสอนฝ่ายตรงข้ามและการกำหนดหมายเลข 
ขึ้นอยู่กับผู้สอน แต่ต้องสะท้อนถึงปรัชญาหรือปัญหาร่วมกัน 

3. การบูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เนื่องจากผู้สอนหลายคนจากวิชา
ต่างๆของการวางแผนการสอนร่วมกัน (ธีม) แนวคิด หรือสิ่งขัดขวางที่เกิดขึ้นมาพร้อมอุปสรรค และ
บอกขอบข่ายภาพรวมของโครงการร่วมกันออกเป็นชิ้น ๆ แบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โครงการ สอนและ
ให้นักเรียนทำตามโครงการย่อย แต่ละโครงการจะสอนโดยใช้ความรู้จากเรื่องต่างๆจาก  Stem ทำ
ให้นักเรียนสามารถวางแผนโครงการของตนเองได้ 

4. Trans Disciplinary Integration เป็นโครงการระหว่างประเทศแผนการสอน
ร่วมกันในหัวข้อ (แนวคิด) ปรัชญา (แนวคิด) หรือปัญหา โดยเจาะจงเป็นโครงการและสอนร่วมกัน
เป็นทีมการเรียนรู้ สมาคมช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางปัญญาในวิถีของชีวิตจริง
ซึ ่งเด็กจะได้รับความรู ้และทักษะดังกล่าวในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ชุมชนหรือสังคมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความอยากรู้ หรือสิ่งที่ไม่สะดวก
ราบรื่นของนักเรียนโดยครูอาจวางกรอบหรือประเด็นหลักของปัญหากว้าง ๆ จากนั้นให้นักเรียน
บอกรายละเอียดปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างกว้าง ๆ 

ในงานวิจัยนี้เป็นการใช้การเรียนรู้ แบบนำเอาแก่นของความรู้ในวิชาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ การหารเพื่อการเทียบเคียง การบอกลำดับของขั้นตอนวิธีการและการนำลักษณธ
ของวัสดุมาใช้โดยครูคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีธรรมชาติที่กลมกลืนกัน
เป็นเรื่องของมนุษย์และลมฟ้าอากาศในการจัดรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาสมัยใหม่เพื่อ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า ควรเรียนรู้ให้มาก 

1) การจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
เจาะจงเรื่องราวและความใฝ่ใจอยากเรียนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้คลายความกังวลและ
ศึกษาข้อมูลที่แสวงหาด้วยตนเอง เป็นผลให้นักเรียนเอาความรู้ที่ได้รับจากการสอนเพื่อใช้พวกเขา
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
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2) การจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-based learning) เป็นแบบ
ฝึกที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกโครงงานที่ตนเองสนใจโดยร่วมกันสำรวจและกำหนดความสนใจ 
วางแผนโครงการร่วมกันโดยรวบรวมเนื้อหาและใช้แผนที่เฉพาะเพื่อรับการค้นพบหรือความรู้ใหม่ 
ๆ และเขียนรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม แบ่งปันความรู้และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากความ
เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ได้รับจากการปฏิบัติ 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มสลับกันแสดง
ความคิดการเรียนรู้และให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แก่นักเรียน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้มีความจำเป็นต่อ
ปัญหาในการเจาะจงกรอบปัญหาให้กับนักเรียนการศึกษาโดยที่ครูต้องระมัดระวังการเรียนรู้ที่ ผูก
กันกับการเรียนรู้ของนักเรียนจำนวนมาก 1) ปัญหาหรือคำถามที่นักเรียนสนใจ 2) ตัวบ่งชี้ประเด็น
ต่างๆที่เกี ่ยวข้องและ 3) ความรู้เดิมของนักเรียน (จำรัส อินทลาสถาพร, 2558) ตามหลักการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ดูกิจกรรมที่นักเรียนคุ้นเคยเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและมองว่าเป็นสิ่งที่ใกล้
ตัว มีคำถามเคล็ดลับเพื่อให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาการคิดอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์
โฟกัสการทำงานเป็นทีมและให้นักเรียนฝึกใช้อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ต่างๆในการเรียนรู้
โดยใช้อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาของ STEM มีผลใน
เชิงบวกต่อกระบวนการเรียนรู้ (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2559) 

1) การพัฒนาทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุดการเรียนรู้ 
STEM เรื่องการแยกนักเรียนชั้นที่ 2 ของมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนรู้ จากการ
แยกการเรียนรู ้ STEM ที่กำหนดขึ้นค่าของชุดการสอนที่ประเมินและทดสอบกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคะแนนสูงกว่า 77/76 เท่ากับ 75/75  (อโนดาษ ์ รัชเวทย ์2560) 

2) การพัฒนาแผนการจัดรูปแบบการเรียนรู้   STEM education สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดรูปแบบการเรียนรู้ ที่เอาสาระทั้ง 4 มา
ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย นักเรียนชั้นท่ี 2 ของมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คนโดยใช้ 5E รู้
ชัดแจ้ง แล้วว่า การวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนรู้มีความจำเป็นมากกว่าสำหรับนักเรียนที่สอน
ตาม STEM education และมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีข้อมูลแฝงทางสถิติที่
ระดับ 05 (Ozdilake, 2015) 

3) การศึกษาลักษณะการเรียนรู้เชิงฟังก์ชันตามแนวคิด STEM education เพื่อ
ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาเคมีของนักเรียน ผลการสืบเสาะ พบว่านักเรียน
สามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างเรียนได้ อยู่ในระดับดี 88.35% นักเรียนสลับกันพูด
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และเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบโดยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ 4 
ศาสตร์ การแก้ปัญหาเป็นไปตามสถานการณ์ในกิจวัตรประจำวัน กล่าวคือนักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างชาญฉลาดและนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ 70% อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 (ดารารัตน์  ชัยพิลา, 2559) 

4) การวิจัยเพื ่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยปัญหา เป็นฐานการเรียนรู้ที ่เต็มไปด้วยความรู้เรื่องงานและพลังงาน  
สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยความรู ้ที ่เป็นปัญหาเป็นฐานในการเอาชนะใจ
นักวิทยาศาสตร์ที ่สามารถพัฒนาความสามารถในการหาแนวทางในการขจัดอุปสรรค ใน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการใช้พลังงานและความสามารถในการแก้ปัญหาใน
กิจวัตรประจำวันที่เกี ่ยวข้องกับงานและพลังงานและการบูรณาการการศึกษาสามารถเน้นให้
นักเรียนได้ พูดความคิดเห็นที่ตนหาหลักฐานมาช่วยและเรียนรู้ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ
แก้ปัญหา นอกจากนี้นักเรียนจะต้องได้รับความรู้ในเรื่องราวที่ผูกกันกับการแก้ปัญหาขั้นตอนการ
วางแผนและการวางแผนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย แต่อุปกรณ์การแก้ไขปัญหามีจำนวน 
จำกัด ตรวจสอบว่าการวางแผนของนักเรียนเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่ได้จัดระเบียบใหม่ 
ปล่อยโมเดลไว้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนการประเมินผู้สอนและนักเรียนควรร่วมกันประเมินรูปแบบ
การจัดกลุ่มตามกำหนดเวลา นักเรียนบรรลุความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขจัดปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยมีนักเรียนเพิ่มคะแนนในทุกพฤติกรรม การนำวิธีการปฏิบัติไปใช้ในการแก้ปัญหา
เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถทำได้มากตลอดชีวิต (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) 

จากการจัดรูปแบบการเรียนรู ้ด้วยจิตวิญญาณทางการศึกษาสรุปได้ว่าในการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้จากองค์ความรู้สะเต็มของนักวิจัยการจัดรูปแบบการเรียนรู้เป็นไปตามสภาพ
ปัญหา (Problem-based learning) เน้นการศึกษาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนใช้ทักษะใน
การออกแบบและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการลำดับขั้น สมัยใหม่ วิศวกรรมการจัดการการ
สร้างแบบจำลองปัญหาการเรียนรู้เป็นฐานความรู้แบบบูรณาการที่สนุกสนานสำหรับการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การคิดคำนวณและการสรรค์สร้างสิ่งที่ตัวเราคิด 

1.4 การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรหรือมาตรฐานการ

เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เน้นแนวคิดการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่
แค่การค้นคว้าเพื ่อให้ได้คำตอบเท่านั ้น แต่ยังมุ ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติจริงและความคิด
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สร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิศวกรรมและกระบวนการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใน
ยุคดิจิตัลสำหรับนักเรียนที่จะได้รับความชำนาญต่าง ๆ จากการปฏิบัติการวัดและประเมินผลตอ้ง
มีแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการฝึกในห้องเรียน การ
ประเมินผลไม่เพียง แต่ดูที่ผลงานสุดท้ายของนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องให้ความพิเศษกับกระบวนการ
ทำงานและทักษะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง
ครูควรประเมินนักเรียน 2 วิธี (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2559) ดังนี้ 

1. Formative Assessment คือการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ครูควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลดังต่อไปนี้ 

1.1 เจาะจงเกณฑ์และเป้าหมายในการเรียนรู้โดยใช้คำถามเช่นการวางแผน
กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ นักเรียนควรวางแผนการทำงานอย่างไร? ความคาดหวังของ
นักเรียนคืออะไร? ระดับคุณภาพของกิจกรรมที่ต้องการคืออะไร? 

1.2 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
1.3 การประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน 
1.4 จัดทำเอกสารงานที่ทำตามเป้าหมายที่เจาะจง 

2. Summative Assessment คือการประเมินเพื่อดูว่าผู ้เรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจ ความสามารถและผลจองกระบวนการแห่งการแยกแยะ ที่สัมพันธ์กับสิ ่งที่เรียนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่เป็นการตัดสินใจในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ หลังจากนักเรียนเรียนจบหน่วย
การเรียนหนึ่งหรือหลายหน่วยแล้ว รวมถึงการประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือตอนสิ้นปีครู
ควรใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น การสอบสัมภาษณ์ การประเมินโครงการ เป็นต้น 

ในการวัดและประเมินแนวคิด STEM Education (จำรัส อินทลาภาพร, 2558) สรุป
แนวคิดการประเมินนักเรียน 2 วิธีดังนี้ 

1. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ผู้สอนประเมิน
จากผู้เรียนดังนี้ 

1.1 การคิดประโยคที่ต้องหาคำตอบในแบบทดสอบ 
1.2 การดำเนินการเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐาน 
1.3 การรายงานผลการค้นหาคำตอบ 
1.4 การศึกษาตัวแปรทดลอง 
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2. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยการออกแบบทางวิศวกรรมใน
การศึกษาเทคโนโลยีและวิศวกรรม ผู้สอนสามารถประเมินกิจกรรมการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนได้ดังนี้ 

2.1 ระดมสมองทำงานเป็นทีม 
2.2 การต้นแบบให้สามารถบอกรายละเอียด 
2.3 การร่วมกันทำงานตามจุดประสงค์ ที่มีคนมากกว่า 1 คน 

จากการศึกษาการวัดและประเมินผลตามแนวคิด STEM study สามารถบอกสั้น ๆ 
ได้ว่าการวัดและการประเมินผลควรประเมินตามสิ ่งที ่ปรากฏให้เราเห็น จากการแสดงออก
พฤติกรรมหรือการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในตนเองในขณะที่นักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสามารถสะท้อนถึง กระบวนการไตร่ตรองระดับสูง กระบวนการ
ทำงานและความการกระทำที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ของนักเรียนจริงผู้วิจัย
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียน การประเมินหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เชื ่อมโยงความรู้ทางด้าน ต่างๆ  โดยการประเมินสภาพจริง  เฝ้ามอง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน. ให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมและความรู ้ด้านดิจิตัล และวัดคะแนนจากการได้ร ับความรู ้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 

2. การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้เราสนใจการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามการศึกษาแบบ STEM โดยใช้

การศึกษาแบบใช้อุปสรรคมาขวางกั้น เหมาะสมกว่าวิธีอื่น เนื่องจากเป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ที่สามารถกำหนดสถานการณ์ปัญหาความคิดของนักเรียนถูกท้าทายสิ่งนี้กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
และศึกษา ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวิจัยด้วยตนเองเพื่อหาทางแก้ไข ส่งผลให้นักเรียน
เก่งที่จะนำความรู้ที ่ได้รับจากผู้สอนนำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆได้ ( จำรัส 
อินทลาถาพร, 2558) การจัดรูปแบบการเรียนรู้นี ้ สามารถพัฒนาความคุณสมบัติพิเศษในการ
ออกแบบการขจัดปัญหาของนักเรียนได้ (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) และสอดคล้องกับ อาทิตยาอา
ทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ (2563) ที่แก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่เพียง แต่มี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภูมิปัญญาและความเข้าใจ
ของผู้คนด้วย 
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2.1 ความหมายของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM education โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะของการสอนหรือการเรียนรู้ทางปรากฏการณ์ที่พิสูจน์
มาแล้ว ผสานกับการใช้ตัวเลข กลวิธีแบบเป็นขั ้นเป็นตอน (สุพรรณี ชาญประเสริฐ , 2558)
นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในทั้งสี่สาขาวิชา บูรณาการบริบทที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตประจำวันเช่นกัน รูปแบบการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในวิถีทุกวันได้เตรียมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
แบบบูรณาการชั้นนำระดับโลก Stem Education มีความจำเป็นต่อนักเรียนคือการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการทางสติปัญญาเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ที่ใช้ในกระบวนการออกแบบทั้ง 3 
สาระวิชากับวิศวกรรมนักเรียนเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการในเชิงตรรกะมากขึ้นทำให้นักเรียน
สามารถพัฒนาได้ การถ่ายโอนการเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใน
ศาสตร์ต่างๆทำให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์และการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ที่
เขียนเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดแบบเป็นปัญหาอุปสรรค (เรียนรู้กับปัญหา) การจัดรูปแบบการ
สอนที่ให้ความสำคัญ เป็นปัญหาและแนวคิดของนักเรียนที่เสริมสร้างการแสวงหาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะการแสวงหาแก่นสารที่นำไปสู่การสร้างความรู้ที่แท้จริงของ
นักเรียนโดยใช้วิธีการที่พิสูจน์ทราบมาแล้ว ในการสืบเสาะด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหาที่โผล่ขึ้นอย่าง
รวดเร็วในสถานการณ์ประจำวัน (จำรัส อินทลาถาพร, 2558) 

จากกาเล ่าเร ียนความรู ้ เก ี ่ยวกับการจัดร ูปแบบการสอนโดยใช้ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์และความทันสมัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สงสัยในการเรียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความจดจ่อในสิ่งนั้นและพยายามที่จะสืบค้น เสาะหาสิ่งที่
อยากรูด้้วยตนเองเพื่อขจัดปัญหาที่เข้ามาทำให้ไม่ราบรื่น 

2.2 ขั้นตอนของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

การจัดรูปแบบการเรียนรู้นี ้ ชัดเจนในเรื ่องกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ซึ่งวัดด้วยแบบวัด
ความสามารถที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น โดยวัดความสามารถผูกพันกันกับกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม  4 ขั้น ได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ และการ
ทดสอบและประเมินผล โดยแต่ละขั้นในการออกแบบทางวิศวกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ปัญหาหรือความต้องการ หมายถึง นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่เขียนเรื่องราว
ขึ้นให้ และสามารถระบุปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ตั้งเป้าให้ เป็นข้อเท็จจริงและบอกได้ว่า
ตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. แนวคิดการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนสามารถรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นควร
คู่กับการแก้ไขปัญหา ได้แก่ สามารถสร้างรูปแบบหรือสถานการณ์จำลองในการวิเคราะห์ปัญหา 
ระบุข้อดีและข้อจำกัดของระบบที่ลำดับขั้นไว้ตามสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่บอกชัดเจนให้ได้ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ จากนั้น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบสิ ่งที ่ออกแบบไว้ ได้แก่ กำหนดตัวแปร ค่าที ่ต้องการวัด วิธ ีเก็บข้อมูลวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิภาพความทนทาน และข้อจำกัดของสิ่งที่ออกแบบ 

3. ลงมือปฏิบัติ หมายถึง นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้ออกแบบ
ไว้ โดยนักเรียนต้องคำนึงถึงปริมาณและงบประมาณในการบริหารค่าใช้จ่าย 

4. การทดสอบและประเมินผล หมายถึง นักเรียนสามารถเก็บรวบรวม แสดง
ความคิดเห็น อธิบาย ตีความหมายข้อความ ประเมินผลและประยุกต์ใช้ข้อมูลได้สนับสนุนให้มีการ
โต้แย้งด้วยหลักฐาน มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทั้งของเขาเองและผู้อ่ืน ปรับปรุงสิ่งที่ออกแบบได้ 
โดยผู้วิจัยได้แจ้งพฤติกรรมบ่งชี้ในการสังเกตพฤติกรรมกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(สิรินภา  กิจเกื้อกูล, 2558) ไว้ดังนี้ ลักษณะหนึ่งของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ STEM คือการบูรณา
การกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การใช้เลขและสมบัติวัสดุ
กล่าวคือในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดความงอกงาม ด้านสติปัญญา ความเข้าใจและ
ฝึกทักษะทางสาระหลัก นักเรียนควรมีโอกาสนำความรู ้ไปใช้ในการออกแบบวิธ ีการหรือ
กระบวนการในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแบบลำดับขั้น
ทางวิศวกรรม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2558) ได้แก ่

1. ระบุปัญหาขั ้นตอนนี ้เร ิ ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาใน วิถีแต่ละวันและ
จำเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรม) เพื่อแก้ไขในการขจัดปัญหา ในบางครั้ง
ปัญหาหรือสิ่งที่เข้ามาขัดขวางที่เราระบุมีปัญหาย่อย ในขั้นตอนการระบุตัวแก้ไขปัญหายังต้อง
พิจารณาถึงปัญหาหรือกิจกรรมย่อยที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาท่ีใหญ่กว่า 

2. รวบรวมข้อมูลที ่มีความสัมพันธ์กับปัญหา ทำความเข้าใจปัญหาแตก
ปัญหาออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วดูว่าปัญหานั้นมีอะไรที่มามีความสัมพันธ์ ส่งผลต่อกัน แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลและนวัตกรรมที่ผสานกับการแก้ปัญหา  
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(1) การรวบรวมข้อมูลเป็นการประกาศว่ามีคนพบวิธีแก้ปัญหาหรือไม่
และมีปัญหาหรือไม่ 

(2) การค้นหาปราชญ์เป็นการค้นหาความรู้หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์หรือดิจิตัลใหม่ ๆ ที่เกี ่ยวข้องและแสดงการกระทำที่ใช้ขจัดปัญหาที่กำหนดได้ใน
ขณะนี้ การค้นหาที่ถูกต้องในการคัดเลือกที่บรรลุผลตามเป้าหมายและการแข่งขันสิ่งที่กระทำไว้
อย่างเป็นระบบประเมินความสามารถของคุณในการเอาชนะปัญหาและความไม่สะดวก 

3. การออกแบบโซล ูชัน (Designing a Solution) หลังจากเล ือกวิธ ีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้วขั ้นตอนต่อไปคือการสานต่อแก่นสารที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา การอ้างอิงถึงเนื้อหาหลักของวิธีนี้ หลากหลายประเมิน ตัดสินและใช้ความรู้ที่ได้มาเพื่อ
เขียนแบบคร่าว ๆ หรือบอกขอบเขตวิธีการแก้ปญัหาหลายวิธี 

4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หลังจากออกแบบวิธีการและ บอก
จำนวนวิธีขจัดปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของสิ่งที่ออกแบบใน
ขั้นตอนนี้ ในการแก้ปัญหาจะต้องกำหนดขั้นตอนย่อยตลอดจนเป้าหมายและกำหนดการที่ชัดเจน
สำหรับแต่ละขั้นตอนย่อย 

5. ทดสอบประเม ินและปรับปร ุงโซลูช ันหร ือช ิ ้นงาน การทดสอบการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการออกแบบเป็นขั้นตอนสำหรับการทดสอบและประเมินการใช้งาน
ต้นแบบในการแก้ปัญหาผลของการทดสอบและการประเมินผลจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นทดสอบและประเมินวิธีแก้ปัญหาเพิ่มเติม 

6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือการนำเสนอ
หลังจากการซ่อมแซมการทดสอบและการประเมินผลการแก้ปัญหาหรือผลการซ่อมแซมตามความ
จำเป็น วิธีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
  



 22 

ตาราง 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 
 

นักการศึกษา 
นันทชา  อัมฤทธิ์ 

(นันทชา  อัมฤทธิ์, 
2558) 

น้ำเพชร กะการดี 
(น้ำเพชร  กะการดี, 

2560) 

นัสรินทร์ บือชา 
(นัสรินทร์  บือชา, 

2557) 

ปราณี  นันทะแสน 
(ปราณี  นันทะแสน, 

2560) 
ข้ันท่ี 1 ยืนหยัด
ปัญหา 

ข้ันท่ี 1 การระบุ
ปัญหา 

ข้ันท่ี 1 การสร้าง
ความสนใจ 

ข้ันท่ี 1 การระบุปัญหา
หรือสถานการณ์ 

ข้ันท่ี 2 ชี้แจงปัญหา ข้ันท่ี 2 ค้นหา
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

ข้ันท่ี 2 การสำรวจ
และค้นหา 

ข้ันท่ี 2 เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ข้ันท่ี 3 วางแผน ข้ันท่ี 3 วางแผนและ
พัฒนา 

ข้ันท่ี 3 การอธิบาย
และลงข้อสรุป 

ข้ันท่ี 3 การวางแผน
ออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหา 

ข้ันท่ี 4 วางแผน
สำรอง 

ข้ันท่ี 4 การทดสอบ
และประเมินผล 

ข้ันท่ี 4 การขยาย
ความรู้ 

ข้ันท่ี 4 การทดลอง 

ข้ันท่ี 5 ปรับโครงสร้าง ข้ันท่ี 5 การนำเสนอ
ผลลัพธ์ 

ข้ันท่ี 5 การประเมิน ข้ันท่ี 5 ประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไข 

ข้ันท่ี 6 ประเมิน - - - 

 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่านักวิจัยการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการ

จัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลายในขั้นตอนของนักวิจัยการศึกษาการศึกษามีแนวปฏิบัติที่
ใกล้เคียงกันมาก การทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้การจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ เรื่องราวที่
เป็นอุปสรรคขวางกั้นเป็นฐานในการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บน
ฐานข้อมูล ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิศวกรรมการ
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ระบุขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอน
การวางแผนการออกแบบ การแก้ปัญหาขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการทดลองขั้นที่ 5 การเรียนรู้และการ
จัดการรูปแบบการเรียนรู้การจัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
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ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้นำมาซึ่งความรู้ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนใน
แก่นของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้คำแนะนำมากว่า 25 ปีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการดำรงชีวิตแนวทางแก้ไขเพื่อความอยู่รอดและการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการทำให้ดีมากขึ้นมาเรื ่อย ๆ (ลัญจกรณ์  นิลกาญจน์, 2551)
ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับการอยู่รวมในสิ่งแวดล้อมเล็ก ๆ คนน้อย ๆ ไปจนถึงกลุ่มคนที่มาก
ข้ึน ทั้งในการพัฒนาและการบริหารรัฐต้องดำเนินการในส่วนกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุล ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (ปรียานุชปรียานุช ธรรมปิยา, 2555) เป็นปรัชญาที่ช่วยให้
ดำเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเกิดการทำให้ดี ทั้งภายในและภายนอกที่
สำคัญทั้งด้านการบริโภค การอยู่รวมกัน และสิ่งที่อยู่รอบตัว (ขวัญใจ  อุณหวัฒนไพบูลย์, 2557) 
ได้แก ่

1. ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความเหมาะกับเวลา บุคคล สถานที่ ต่อ
ความจำเป็น พอควรกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีของชุมชน ในแต่ละท้องถิ่น 
ไม่ส่งผลจากการกระทำให้คนอ่ืนใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่
อยู่ในระดับที่พอประมาณ 

2. ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผลตามสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งคุณธรรม การปฏิบัติตน แก่นสารของความรู้ที่เขียนอยู่ในแบบเรียน 
ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน (รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยคำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

3. ห่วงที่ 3 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมที่จะรับผลกระทบและการ
เกลายไปจากเดิมในด้าน การค้า การลงทุน การติดต่อหากัน สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่เป็น
เอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเขาอย่างพอเหมาะ 

4. เงื่อนไขที่ 1 ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือ
ประสบการณ์ อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการทำต่อไปทุกขั้นตอน 
ต้องรู้ลึก รู้กว้าง ก่อนที่จะนำสิ่งต่าง ๆ ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในตัวเราเอง 
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5. เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควร
ยึดมั ่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตน (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2556) 
องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแสดงโดยย่อได้ดังภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่มา: ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า (2556) 
 
จุดเด่นของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทิศนา  แขมมณี, 2558) กล่าวว่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวโลกทั้งนักวิชาการและนักพัฒนากำลังปรึกษาหารือ 
ถกเถียงกันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน โดยจุดเด่นของ
หลักปรัชญาที่เพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ที่จำเป็นในการทำให้เกิดวิถีการพัฒนามุ่งสู่ความยั่งยืนมี 4 
ประการ คือ 

1. การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีคุณค่าโดยการนำเสนอการใช้ทรัพยากรใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างมากมายทั้งทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับความนิยมและ
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การพัฒนาที่ก้าวหน้า ภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลง มากกว่าการที่จะมุ่งขยายการเจริญเติบโตให้
มากขึ้นเพียงมิติเดียว ดังที่เคยทำมาในอดีต 

2. การให้ความสำคัญกับคะแนนของพัฒนาการที ่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เสี ่ยง
เนื่องจากการมองโลกอย่างเป็นองค์รวมของหลักธรรมของความพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมนี้ ว่ากันการกระทำของ
แต่ละบุคคลในที่สุดแล้วส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนและสังคมไม่ช้าก็เร็วและไม่มากก็ไม่สมควรคนไม่ควร
ระวังที่จะกำหนดคะแนนย่อยส่วนในที่สอดคล้องกับโอกาสที่จะเป็น การฝึกอบรมและปฏิบัติใน
ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละส่วนควรทำภารกิจให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ท้ายทอยและข้อ
ปฏิบัติของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ประโยชน์กับผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน 

3. การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มุ่งมั่นไปอย่างมั่นคงโดยเริ่มจากการพัฒนา
ขั้นตอนของสังคมคือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวให้เพียงพออยู่พอกิน
สามารถพึ่งพาระดับหนึ่งก่อนแล้วเพิ่มระดับการ พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเช่นการพัฒนากลุ่มอาชีพ
การจัดระบบการเรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ ไปยังการพัฒนาในระดับเครือข่ายที่ขยายไปสู่สังคมและแคบ
ในขั้นตอนขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นตอนนี้จะทำให้ ผลพวงที่เกิดจากการพัฒนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
หลายประเทศ 

4. การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีผู้
กำกับความรู้ในการดำเนินการในการดำเนินชีวิตซึ่งจะทำให้เกิดวิถีการพัฒนาสู่ความสามารถ
เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถใช้ในทาง ที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลและเน้นย้ำการเรียนรู้วิธีการใน
การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและป้องกันข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นน้อยทั้งต่อและ
สังคมโดยรวมในขณะเดียวกันซึ่งใน ที่สุดก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

สามารถสรุปหลักความคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่าเป็นแนวความคิดในการ
ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางอยู่บนความพอประมาณและไม่น้อยเกินไปบนความร้อนความมี
เหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้อง มีระบบเลื่อนในตัวที่ดีโดยอาศัยความรู้คู่กระแสโลกาภิวัฒน์
เพื ่อให้ระยะพร้อมต่อการดำเนินการพัฒนาการทางสังคมและ การดำเนินไปตามวิถีอย่างมี
เอกลักษณจ์ากโลกภายนอก 
 

3.2 ความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เป็น

ตัวต้ัง การดำเนินงานทั้งหมด เน้นการใช้ทรัพยากรที่มี ซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเท่าที่จำเป็นหรือน้อยที่สุด 
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ทรัพยากรต้องใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด สูญเสียจากการทำงาน ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
(ลัญจกรณ์  นิลกาญจน์, 2551) จะเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษา ปรัชญาน้ีเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการรองรับการศึกษาของเด็กและคนในประเทศได้รับการพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย อย่างยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระบุปลายทางที่จะพัฒนาเด็กและพลเมืองของ
ประเทศที่มีความหลากหลายและมีค่านิยมที่เห็นแก่ตัวที่มีความสุขเห็นภาพของตัวเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังระบุคุณสมบัติที่พึงปรารถนาอีกหลาย
ประการที่ต้องพัฒนาให้เป็นไทยท่ีน่าเชื่อถือ นอกจากน้ียังได้รับการระบุว่ามีความสำคัญที่นักเรียน
ควรได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง  คุณลักษณะเฉพาะตนในการแก้ปัญหาสำหรับทักษะด้านจิตใจ 
การอยู่ด้วยกันและความสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีจากสถานที่ที่ตรงเป้าหมายและประการ
พิเศษที่มีอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปรัชญา
เศรษฐศาสตร์ ความเพียงพอเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนรู้และเป็นเครื่องมือหรือทักษะที่นักเรียน
สามารถใช้ได้ เพื่อการพัฒนาที่ดีและคุณสมบัติที่ต้องการ 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติในสถาบันการ
พัฒนากระบวนการในการจัดกิจการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักปรัชญานี้ เพื่อความ
มั่นใจและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรวมถึงการพยายามใช้ความรู้ของครูผู้ปกครองและนักเรียน
มาร่วมวางแผนกิจกรรมการใช้ภูม ิปัญญาชุมชนมาเป็นหลักคิดเพิ ่มความระมัดระวังและ
ประกอบการวางแผนการรักษาและ การกระทำต่าง ๆ โดยมีหลัก 3 ห่วง 2 เศรษฐกิจโรงเรียนเพียง
เพื่อที่จะนำเอาปรัชญาที่ว่าด้วยการวางรากฐานมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ครูและนักเรียนให้เป็น
คนพอเพียงการแสดงความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยพี่น้องโดยไม่ จำกัด 
เฉพาะเกษตรกร แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยั่งยืน 
ในสถานะระบบเศรษฐกิจที ่สามารถอุ ้มชูเองให้คร ูและนักเร ียนเร ียนร ู ้จากการประกาศ 
ความสามารถในการสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์และสถานะทางเศรษฐกิจต่อไปโดยการ
อธิบายว่ามีความสามารถในการรับรู้ในระดับพื้นฐานได้อย่างไร ชีวิตเพื่อก่อการปฏิบัติตนในการ
พึ่งพาตนเองมีอยู่ คือ              

1. มุ่งหวังทางจิตใจมีความจริงใจไม่หวังหวังเมื่อไม่ฝันความสำเร็จ 
2. การพิจารณาทางสังคมสนับสนุนการกันกลั่นกรองสังคม 
3. การพึ่งพาได้ทางรถไฟทั้งระบบสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาทักษะได้ทางดิจิตัลและพัฒนาและพัฒนาสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
5. พึ่งมีทางเดินเท้าสามารถอยู่ได้ด้วยคุณลักษณะ   
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สามารถเรียนความสำคัญของหลักพอเพียงมีความจำเป็นในการจัดการสอนอย่างเป็น
องค์รวมช่วยให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและพัฒนาการที่ดี ของนักเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ระดับกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกอย่างคืออยู่อย่างพอเพียง 

3.3 การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
3.3.1 แนวคิดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   (คัมภีร์  

สุดแท ้2551) กล่าวว่ามี 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ 
3.3.1.1 การนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาซึ่งสามารถใช้วิธีการหลายวิธีเช่น

การกำหนดให้มีการพิจารณาคดีพอเพียงเป็นกรรมวิธีการจัดระเบียบของสถานศึกษาการจัดการ
และจัดลำดับต่าง ๆ โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอ ผลที่คาดหวังคือนักเรียนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาอุปนิสัยพอเพียง 

3.3.1.2 การนำไปใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนรู ้ให้แก่นักเรียนหมายถึงการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ที ่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจความสำคัญและความเห็นของปรัชญา
พอเพียงผลที่คาดหวังคือนักเรียนความเข้าใจที่ชัดเจนและเกิด ความคิดเห็นในความสำคัญและ
เห็นธรรมของความคิดพอเพียงนักเรียนสามารถคิดและปฏิบัติตามหลักการพอเพียงและเห็นธรรม
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนรู ้ให้แก่นักเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2558) สามารถ
ดำเนินการได ้2 ลักษณะ ได้แก่ 

3.3.1.2.1 กรรมวิธีสมัยใหม่เพื ่อการเรียนรู ้ในหลักสูตรครูจะต้องพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและการเก็บสะสมในความสำคัญและการเก็บรวบรวมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจน้ีรวมทั้ง สิ่งที่ทำได้นำไปใช้ในสถานการณ์ที่ได้รับ 

3.3.1.2.2 การนำมาบูรณาการกับสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ ของหลักสูตร
ชาติ ในการสอนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่ระบุไว้ ครูผู้สอนในการสอนสาระการเรียนรู้
ใด ๆ หลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกการสอดแทรกวิธีนี้นับเป็นวิธี ที่จะช่วยให้
นักเรียนมีการเข้าถึงได้เรียนรู้หลักการคิดการวางแผนและการปฏิบัติงานตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วยให้มีความเข้าใจ เนื้อสาระต่างประเทศตามหลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้นและมี
ความหมายต่อนักเรียนมากขึ้น 

3.3.1.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อส่งเสริมการใช้ปรัชญาจากความ
พอเพียงทางเศรษฐกิจหมายถึงการให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ตอบสนองต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติตนอย่างเพียงพอในชีวิตสามารถ
นำไปสู่ความคิดและปฏิบัติตามกฎเศรษฐกิจพอเพียง ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคำแนะนำผู้สอนและ
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ความช่วยเหลือตามความต้องการหรือความจำเป็นของนักเรียน ความเข้าใจที ่ชัดเจนยิ ่งขึ้น
เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นแรงจูงใจเชิงปรัชญามากขึ้นนักเรียนรู้สึกถึงชีวิตมากขึ้นและพร้อมที่จะทำให้
ดีขึ้นในสี่วัฒนธรรม 

3.3.1.4 ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ความเพียงพอของนวัตกรรมในการดำรงชีวิตใน
โลกแห่งความคิดและกระบวนการคิดตามปรัชญาเศรษฐศาสตร์ความเพียงพอของการใช้ความคิด
และการกระทำในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนเช่นการกินการใช้เงินการใช้
น้ำการฝึกให้นักเรียนคิดและทำสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยความคิดและการปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์ 
ความพอเพียงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักเรียนไม่สบายใจในที่สุดผลที่คาดว่าจะ
ได้รับคือนักเรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้นทำให้เกิดความชำนาญในการคิด
และการคิด ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาเป็นนิสัยแห่งความพอเพียงและช่วยให้ใช้ชีวิตได้บ่อย
ขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการศึกษาในสถานที่ที่ต้องจัดความจำเป็นของ
การเรียนรู้สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของนักเรียนที่มีคุณลักษณะในการใช้วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาพื้นฐานและทักษะในการปฏิบัติและวางเศรษฐศาสตร์การศึกษา
ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนตาม ปรัชญาน้ีในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ การจัดการ
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและระบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การวางแผนการ
เรียนรู้และการวางแผนการเรียนรู้และ เพื่อวางกรอบกิจกรรมที่เหมาะควรสำหรับองค์กรในการ
พัฒนานักเรียนตามลักษณะที่พึงพอใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คัมภีร์ สุดแท,้ 2551) 

1) การพัฒนาหลักสูตรมีการดำเนินการในสถานที่ศึกษาควรมีการพัฒนาหรือบูรณา
การเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาตามขั้นตอน 

1.1 สถานศึกษานำคุณลักษณะอันน่าพึงพอใจของนักเรียนตามความฝันหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันน่าพึง
พอใจของนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้
และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมหรือจัดระเบียบการ
เรียนรู ้หน่วยการเรียนรู ้และการจัดรูปแบบการเรียนรู ้ตามแผนพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นเรียนตามข้อ 1.2 
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1.4 ผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 
9 แล้วดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้บูรณาการการจัดการเนื้อหา เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ไม่
เหมือนกันและความต้องการของนักเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความใส่ใจและรับรู้ในการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังของตัวเขาเอง 

การจัดระเบียบสิ ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมการจัดการระบบการจัดการ
เพื่อให้หน่วยงานและหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารงาน ด้านวิชาการ ของโรงเรียนและ
การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ีมีความสุข 

1.5 สร้างระบบสำหรับการรายงานประสิทธิภาพระยะยาวรวมถึงรายงานใน
โรงเร ียนผู ้สำเร ็จการศึกษารายงานต่อเนื ่องและหน่วยงานการรายงานตามความจำเป็น 
ความสามารถในการเอาชนะการต่อสู้เพื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจากการศึกษาพบว่า
ประเด็นหลักในการต่อสู้เพื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการศึกษา 2) การนำหลักปรัชญาของเทคโนโลยีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในรูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 3) กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาในการเดินทางสายกลาง 4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาต้องเน้น วางไว้เพื่อสนับสนุนให้ได้เรียน ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนในการดำรงชีวิตตามปรัชญาสำหรับการพัฒนานักเรียน 1) การวิเคราะห์หลักสูตร 2) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสถานศึกษาควร
จัดสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมภายใน เป็นแหล่งเรียนรู้ 4) กิจกรรมของระบบบริหารจัดการ
โรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งมอบสถานศึกษา และ 6) การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  

3.3.2 สิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายของระบบบริหารโรงเรียน ปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนเศรษฐศาสตร์พอเพียง 

3.3.2.1 ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและเรื่องที่เกี่ยวข้องหากการรับรู้
เพียงแคผ่ิวเผินการปฏิบัติอยู่ในระดับต้ืน แต่ถ้าความเข้าใจอยู่ในระดับการดูแลก็จะมีคุณภาพมาก
ข้ึน 

3.3.2.2 ยอมรับความคิดเห็นชื่นชมเชื่อมั่นและศรัทธาของครูที่ได้รับการพัฒนา
นักเรียนเป็นอย่างดีครูมีความรู้ความเข้าใจคุณประโยชน์และยึดหลักปรัชญาที่คิดขึ้นจากพระราชา
จนเกิดการยอมรับในเรื่องนี้ อย่างแน่นหนา 
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3.3.2.3 ทักษะปฏิบัติในการพัฒนาและให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนได้
ดีคือครูสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 

3.3.3 ปัญหาและความยากลำบากในการเอาหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาปัญหาที่เป็น
อันตรายต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนยังคงอยู่ที่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ มาจากความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการออกแบบและจัดการ
เรียนการสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากการศึกษาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษามาใช้ อธิบายโดย
ย่อ ได้ว่าการต่อสู ้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั ้งการบริหารทั ้ง 4 ด้านในสถานศึกษาการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนกิจกรรมร่วมหลักสูตร และการดำเนินชีวิตในงานวิจัยนี้ขับเคลื่อน
งานบริหารของสถานศึกษา โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ มอบให้กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไป
บูรณาการกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของการศึกษาลำต้นตามปัญหา 

 
3.4 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการเรียนรู ้

3.4.1 สาระสำคัญที่ครูผู้สอนควรสอนให้แก่นกัเรียน 
3.4.1.1 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการสอนสาระความรู้

เกี่ยวกับหลักความพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระสำคัญของหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติตามนี้ในการดำเนินชีวิตความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครูควรสอนให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจ (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

ก ความรู้เกี่ยวกับ 3 ห่วงหลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความเพียงพอไม่เหมาะสมกับผู้อื่น (เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / การทำให้ดี

ข้ึน) 
- ความมีเหตุผลมีความสำคัญตามหลักกฎหมายตามหลักปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรม

และค่านิยมที่ด ี
- การมีสไลด์ในตัวที่ดีมีการคาดคะเนการพัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด / ปัญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้นมีวิธีการคิดการทำงานที่พร้อมรับต่อการพัฒนาไปมีวิธีการทำงานผลทางลัดที่อาจจะเกิดขึ้น
มีการแข่งขัน แก้ปัญหาและหาทางออก 
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ข ความรู้เกี่ยวกับ 2 คดีหลักของคดีเศรษฐกิจพอเพียง     
- เงื่อนไขด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ (ความรู้ทางวิชาการ รู้หลักวิชาต่าง ๆ) 

ระดับของความรู้ (รู้ลึก รู้กว้าง รู้ชัด รู้เท่าทัน มีสติรู้ระลึก) การใช้ความรู้ ด้วยความรอบคอบและ
ความระมัดระวัง ความใฝ่รู้ สนใจและแสวงหาความรู้ เรียนรู้ต่อยอดและต่อเนื่อง 

- เงื่อนไขด้านคุณธรรม ประกอบด้วย ความมีสติ ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย ช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวม 

3.4.1.2 ทักษะการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการคิดอย่างรอบคอบมี
เหตุผลการคิดอย่างไม่ประมาทและพร้อมรับการกัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี) การศึกษาหาความรู้และการใช้ความรู้ รู้การพัฒนาหลักสูตรและการใช้ทักษะการคิดการกระทำ
ความสามารถฝึกและฝึกแยกจากกันได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

3.4.1.3 การฝึกปฏิบัติตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือการฝึกให้นักเรียน
นำความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของพระราชา ไปใช้หลักสูตรเพื่อให้ปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นได้จน
อาจทำได้ดีและเกิดความชำนาญ ในการฝึกทักษะที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนคือการนำ
ความคิดหรือความคิดที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยใช้ของผู้ใหญ่พอเพียงไปการกระทำและการทำตาม
หลักการ ปรัชญาที่พระราชาทรงคิดค้นของนักเรียนการสอนบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติเพื่อการ
พิจารณาคดีและการเรียนรู้ 

3.4.1.4 เจตคติต่อปรัชญาของพระราชานี้ เพื่อการพัฒนาความรู้สึกและจิตใจ
ของนักเรียนให้เห็นความรู้สึก เกิดความรับรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้รับการยอมรับและยินดีที่จะนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตพัฒนาเป็นค่านิยมส่วนตนและแนวทางปฏิบัติตามหลักการ
ของผู้ใหญ่พอเพียงจนเกิดเป็นหนังสือและบุคลิกของตนในที่สุด (ประทีป แสงเปี่ยมสุข, 2550) 

จากการศึกษาสาระสำคัญที่ครูผู ้สอนควรสอนให้แก่นักเรียนสามารถเรียนได้ว่า
ความรู้เกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้สัมพันธ์กับ 3 ห่วงของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสั้น ๆ ความพอความมีเหตุผล ในตัวที่ดีความรู้เกี่ยวกับ 2 กฎของหลักธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงสายด้านล่างความรู้ด้านความรอบรู้ระดับของความรู้การใช้ความรู้ ด้านล่างแบบ
กลางความมีความเชื่อมั่นไม่คดโกงไม่กลัวไม่เอารัดเอาเปรียบ อดทน ไม่ท้อถอย 

3.4.2 แนวการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4.2.1 การศึกษาโดยครูไม่ถึงนักเรียนและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่จะ

สอนแก่นักเรียนการพิจารณาว่านักเรียนเป็นใครอยู่ในวัยใดมีความสนใจหรือความต้องการอะไรมี
พื้นฐานความรู้ความสามารถอะไรบ้าง? ในเรื่องที่จะสอนมีเท่าใดและจะปฏิบัติตนนำความรู้ไป
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ใช้ได้ในสถานการณ์ใดการกระทำถึงนักเรียนรวมทั้งการพิจารณาเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนจะช่วย
ให้ครูผู้สอนตรวจสอบได้ว่าเนื้อหาที่จะสอนมี ความเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ควรมีการปรับให้
พอเหมาะ พอควรกับนักเรียนรวมทั้งจะช่วยให้ผู้สอนจัดเตรียมสถานการณ์การเรียนรู้ให้ เข้ากันได้
กับนักเรียนด้วยลักษณะของคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาการแบ่งส่วนการจัดการ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนคือแนวทางในการสร้างคนให้มีวิธีคิดวิธีการควบคุมทักษะ
ในการดำเนินการเชิงปฏิบัติการหรือขั้นตอนในการกำหนดทักษะการร่วมสร้างและดำเนินการ  
ต่าง ๆ 5 ข้อ คือ 

1. จิตใจต้องมีจิตใจเข้มแข็งฝึกหัดบังคับให้อดทนต่อสิ่งที่ขาดได้ที่ดีมีลักษณะ
เชิงบวกเป็นคนใจกว้างมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อเหลือเผื่อเรียกประนีประนอมอย่างมีเหตุผล เป็นหลักโดย
สร้างข้อปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตัวครูและนักเรียน 

2. สังคมพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลรู้รักสามัคคีกับกลุ่มคนในสังคมพร้อมสร้าง
ความร่วมมือให้ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการประสานงาน
ประสานเครือข่ายสร้างความพร้อมที่จะทำงานที่เกิดจากหนังสือที่มี ในโรงเรียนและในชุมชน 

3. ฝึกให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอดีกับความต้องการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
ตามลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการหารายได้อย่างรุนแรงด้วยความอดทนการใช้ชีวิตง่ายไม่
เบียดเบียนและผู้อ่ืน มีให้เบิกกับถี่อย่างมีเหตุผลเก็บออมเงินและสลับกันกับผู้อื่น 

4. นวัตกรรมรู้จักการใช้ความทันสมัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
คล่องในโรงเรียนและในชุมชนเรียนรู้ที่จะนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดคุณค่า ขาด
ไม่ได้ต่อตนเองโรงเรียนและสังคม 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้รู้จัก ทั้งครู
และนักเรียน ให้ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด สร้างสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการคิดวิเคราะห์และ
จัดการอย่างฉลาดรอบคอบ สามารถเลือกใช้วัสดุ ธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด มีวิธีคิดเชิง
กระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน (ลัญจกรณ์  นิลกาญจน์, 2551) 

3.4.2.2 วิธีการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทิศนา  แขมมณี, 2558) 
3.4.2.2.1 หลักคำสอนแบบแยกส่วนคือการสอนแต่ละหลักคำสอนแยกจาก

กันโดยไม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่ 1 สอนความพอเพียงในสถานการณ์ที่ 2 
สอนการใช้เหตุผลในสถานการณ์ที่ 3. เรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองที่แข็งแกร่งฝึกนักเรียน
ให้คิดดีขึ้น และสามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจะง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.4.2.2.2 การสอนหลักการทั้งหมดในลักษณะที่เชื ่อมโยงและสัมพันธ์กันเป็น
ขั้นตอนที่ครูผู้สอนควรรู้ว่าจะคิดอะไรก่อน - หลังเป็นคู่ ๆ จนถึงขั้นสุดท้ายที่จะต้องรู้วิธีคิดดังนั้นจึง
ไม่ จำเป็นต้องสร้างหลักการคิดแบบพอเพียงที่ชัดเจน เป็นแนวทางให้ครูและนักเรียนใช้เป็น
บทเรียนในการคิด 

- เมื่อครูสอนเนื้อหาวิชาให้กับนักเรียนที่สามารถสอนให้นักเรียนรู้จักหลัก
ปรัชญาน้ี ได้แก่ 1) สอนหลักปรัชญาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในหลักสูตรครูมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเพื่อเรียนรู้แก่นแท้ของหลักการพอเพียงตามที่ระบุไว้ครู
อาจเพิ่มการสอนสาระสำคัญของครูที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ นักเรียนในการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระต่าง ๆ หากสามารถปฏิบัติได้ 2) การสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงที่นำสาระของ
ธรรมะและบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการบูรณาการนี้สามารถทำได้ทั้งการสอนแบบ
แยกส่วนและการสอนตามแนวคิด 

- เมื่อครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนในเรื่องนี้ครูสามารถสอน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางแยกส่วนและเน้นกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นนักคิดทำด้วยตัวเองและ ผู้ทดสอบนั้นเอื้อต่อการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร้เหตุผล 

- เมื่อสถานการณ์ใดเอื้อให้เกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูหลายคนต้องรับผิดชอบในการสอนวิชาต่าง ๆ แต่มีหน้าที่ดูแล
และพัฒนานักเรียน คนดีมีความหลากหลายเพราะปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เนื้อหา
สาระ แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงการคิดที่ไม่เหมาะสมครูควรช่วยนักเรียนเรียนรู้จากปัญหา ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของครูในการเข้าใจปัญหาและประเด็นตลอดจนความสามารถในการเชื่อมโยง
สาระสำคัญของความพอเพียง 

- เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในโรงเรียนครูอาจารย์การ
รับรู้และการรับรู้ของนักเรียนต่างชาติจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและใช้สถานการณน์ี้
เป็นโอกาสสำหรับนักเรียนในการประยุกต์ใช้ปรัชญา การใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการทดลองใช้จะ
มีความหมายมากสำหรับนักเรียนเพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครูไม่
ควรกล้า 

- เมื่อนักเรียนกลับบ้านใช้ชีวิตกับครอบครัวนอกโรงเรียนในโรงเรียนนี้ครูจะ
ควบคุมไม่ได้ แต่ต้องมีอุปกรณ์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา
นักเรียน ผลของการสอดแทรกทางจิตวิทยาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดรูปแบบการ
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เรียนรู้ที่เน้นความสำคัญของการไม่แน่นอนของสภาพอากาศโลก สำหรับเด็กระดับชั้นที่ 1 ของ
มัธยมศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาน้ีคิดเป็น 72.46% สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 70% และ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 83.87% มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 70% การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของโลกคิด
เป็นร้อยละ 72.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 70% และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 80.64 เปอร์เซ็นต์ถือว่า
สูงกว่า 70% อยู่ที่ระดับร้อยละ 83.87 และระดับปานกลางร้อยละ 16.13 (ชาญณรงค์ มุมทอง, 
2553) และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบใช้สมองตามวิธีการสอน
แบบกลุ่มเทคนิค STAD บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. แต่มีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 (เย็นจิต ผาอินทร,์ 2558) 

3.4.2.3 ข้อเสนอเพิ่มเตมิในการจัดการแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การฝึกบ่อยๆคือการคิดไปในทางเดียวกันเริ่มจากการมองเห็นการคิดตาม

แบบจำลองหรือตัวอย่างการคิดตามแบบจำลองหรือการคิดหลังจากสามารถคิดได้ด้วยตัวเองการ
พูดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มาก เพื่อให้เกิดทักษะการคิด 

- ฝึกคิดในสถานการณ์ที่หลากหลายเป็นการฝึกทักษะการคิดที่ท้าทายไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใด 

- การรับข้อมูลสรุปคือการรับข้อมูลที่แสดงว่าวิธีคิดที่ผิดผูกกันกับการกระทำ
หรือจุดอ่อนของตน การให้ข้อมูลสรุปกลับจะช่วยให้นักคิดรู้ว่าเขาควรประเมินพัฒนาการตรงไหน 

- ใช้ประโยชน์จากคำพูดเมื่อสรุปกลับมาแล้วข้อมูลที่ได้รับควรถูกนำมาใช้
เพื่อขอบเขตการกระทำของตนน้อยลง 

3.4.3 การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามสะเต็มศึกษาโดยใช้พื้นฐานกับหลักธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามระบบการศึกษาแบบ STEM บนรากฐาน
ของหลักความพอเพียงในการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของครูสถานการณ์ปัญหาที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้นักเรียนให้
ความสนใจนักเรียนปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ศึกษาข้อมูลด้วยการจัดรูปแบบการ
เรียนรู ้ความรู ้วิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ใช้ความรู ้และทักษะใน 4 
สาขาวิชาทั้งหมดเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความพอเพียงผลการวินิจฉัย
วิธีการแก้ปัญหาและนำผลการศึกษาไปใช้ การแก้ปัญหาของคนจำนวนมากคือการใช้เหตุผลและ
การวางแผนการลงทุนในการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล (ปราณี  นันทะ
แสน, 2560) เพื่อบูรณาการหลักความพอเพียงโดยครูใช้คำถามแนวคิดที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างเรียนรู้สอดแทรกในการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน (ทิศนา  แขมมณี, 2558) 
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การพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการศึกษาต่อความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก STEM โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั ้นตอนที ่ 1: ขั ้นตอนของผู ้ป ่วยคือกระบวนการทำความเข้าใจและพิจารณา
องค์ประกอบของปัญหาแบบบูรณาการ Loop 2 Reasoning ใช้ในการทดลองใช้โซลูชันต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 2: กระบวนการรวบรวมข้อมูลการขจัดสภาพปัญหา บูรณาการความรู้ขั้นที่ 
1 นำความรู้ไปใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา ทุกขั้นตอนของปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวางแผนและโซลูชันเป็นขั้นตอนการเลือกโซลูชันขั้นตอนใน
บทน้ีกำหนดขั้นตอนการทำงานของโซลูชันและวิธีแก้ไขปัญหา ตามสถานการณ์ที่บอกขอบเขตการ
เปรียบเทียบวิธีการที่ใช้ในการออกแบบโซลูชันโซลูชันที่เลือกคือแบบจำลองบูรณาการข้อกังวล 1 
ความเพียงพอของนักเรียนความเหมาะสมของอุปกรณ์และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มีประโยชน์ใน
การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา 2. ความมีเหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการไปจนถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและปัญหา ด้วยความอดทนพากเพียรมีปัญญา
และปัญญา. 

ขั้นตอนที่ 4, อัลกอริทึมการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการตรวจสอบการแก้ปัญหาใน
ตัวที่เกี่ยวข้องกับ 3 ขั้นตอนที่ดีในตัวความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 

ขั ้นตอนที ่ 5 กระบวนการแก้ปัญหาผลการฝึกอบรมผู ้ป่วยข้อผิดพลาดวิธ ีการ
แก้ปัญหาแบบบูรณาการ 2 เหตุผลสำหรับการวินิจฉัยการวินิจฉัยการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการ 

3.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ล้วนมีความต้องการให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู ้ตามที ่กำหนดซึ ่งครูผู ้สอนจำเป็นต้องตอบได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของตน
ความสำเร็จตามความต้องการหรือไม่หากยัง ไม่ได้ผลตามระเบียบที่ต้องการจะได้หาทางคิดแก้ไข
ต่อไปด้วยเหตุนี้ครูควรวัดและเรียนผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการวัดและผลการเรียนรู้มีคำถาม
สำคัญอยู่ 3 ข้อคือ 1) สิ่งที่ ต้องการวัดคืออะไร 2) จะวัดสิ่งนั้นก่อนจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือ 3) จะมี
ขั้นตอนเราสามารถดำเนินการวัดและขั้นผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2558) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.4.3.1 การวัดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีการวัดผล
ที่นิยมใช้กันคือการทดสอบ ใช้แบบทดสอบที่ครูทำมันขึ้นให้สามารถวัดสิ่งที่สอนได้และให้คะแนน
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โดยให้คะแนนคำตอบ และผลตามระเบียบที่กำหนดวิธีการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการ
เก็บข้อมูลได้เช่นการสอบถามหรือพิจารณาจากกระเป๋าผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน 

3.4.3.2 การฝึกทักษะการคิดตามหลักปรัชญาที่พระราชาทรงคิดขึ้นครูผู้สอนได้
สอนและฝึกทักษะการคิดที่ให้แก่นักเรียนจากนั้นก็ควรวัดและประเมินทักษะการคิดโดยใช้ทักษะ
การคิดแบบทักษะ ต้องการวัดหรือในบางคนอาจใช้แบบวัดปกติที่ได้มีผู้สร้างไว้แล้ วโดยทั่วไปผล
จากการทำแบบวัดความคิดจะคิดออกมาเป็นคะแนนซึ่งสามารถประเมินผลโดยใช้บรรทัดฐาน 

3.4.3.3 การใช้ทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างกระบวนการคิดตามปรัชญาน้ีโดยครูผู้สอนสามารถใช้วิธีการสังเกตและสอบถามโดยการ
สร้างแบบสังเกตและ วิทยาลัยเพื่อใช้เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลตามระเบียบที่
กำหนดหรือรูทบรีดส่วนข้อมูลในเชิงคุณภาพเท่านั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ความหมายและผล 

3.4.3.4 การวัดทักษะการปฏิบัติตามหลักหลักการของความก้าวหน้าพอเพียง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครูผู้สอนควรใช้วิธีการวัดที่กว้างเช่นการวัดผลจากการสอบถามการ
ทดสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที ่เป็นตัวเลขและการเฝ้าดูพฤติกรรม การเขียนตอบสั้น ๆ โดยมีการ 
ประเมินตามหลักที่เจาะจงขึ้น 

3.4.3.5 การวัดแสดงเจตจำนงต่อธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงและยากลำบาก
พอเพียงการวัดและประสิทธิภาพในเรื่องนี้อาจต้องฝึกดูเพื่อดูชะลอระยะสั้นพอเพียงเรื่องที่ต้องการ
เวลาในการพัฒนาและควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการ
กล่าวให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 

จากการศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักธรรมของผู้ป่วยพอเพียง
สามารถเรียนได้ว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ต้อง
คำนึงถึงคือสิ่งที่ต้องการวัดคืออะไร เช่นวัดความรู้ทักษะการวัดผลหรือมาตรการทางเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการใช้งาน 
 

4. สมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
4.1 ความสำคัญของสมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เห็นความสำคัญของ
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทักษะการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลอดภัย การตรวจสอบ
คุณภาพของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยความพิถีพิถันต่อการเรียนรู้การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดีขึ้น ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดการเรียนรู้ที ่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ
แมริแลนด์สหรัฐอเมริการะบุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาเต็มรูปแบบคือการวางรากฐาน
การศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนเป็นกรอบให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาตามปรัชญาสะ
เต็มศึกษาและเป็นคู่มือสำหรับครู ผู้สอนในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
หรือบทเรียนที่มุ ่งเน้นการตอบคำถามโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (The Maryland State Board of 
Education, 2012) การกำหนดมาตรฐานของนักเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นโดยการ
ประเมินนักเรียนไม่ได้ประเมิน แต่ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียน แต่ควรประเมินความสามารถ
ของนักเรียนในการปฏิบัติ  (The Next Generation Science Standards, 2018b) 

สามารถสรุปความสำคัญของการศึกษาต่อในอเมริกาได้อย่างเต็มที่ แต่การศึกษา
แบบเต็มความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ สะเต็ม
การศึกษาครูผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้วิธีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามปรัชญาสะเต็มศึกษา 

4.2 คุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาของรัฐแมรี่แลนด์ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา STEM ของ

ร ัฐแมรี่แลนด์  ส ิ ่ งน ี ้สอดคล้องก ับท ักษะในศตวรรษที ่  21 ( The Maryland State Board of 
Education, 2012) 

1. การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร ์

2. การบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อหาวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
3.  การต ีความข ้อม ูลและส ื ่ อสารข ้อม ูลทางว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
4. การมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ 
5. การมีส่วนร่วมในการให้เหตุผล 
6. ทำงานร่วมกันเป็นทีม STEM 
7. ใช้เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ 

สภาวิจัยแห่งชาติ (NRC) สหรัฐอเมริกาได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินการ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที ่มุ ่งพัฒนานักเรียน ในมาตรฐานการจัดการศึกษา
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วิทยาศาสตร์ (Next Generation Science Standards: NGSS) (The Next Generation Science 
Standards, 2018b) มีตัวชี้วัดดังนี้ 

1. การถามคำถามและระบุปัญหา 
2. การสร้างและใช้รูปแบบ 
3. วางแผนและดำเนินการตรวจสอบ 
4. การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
5. คณิตศาสตร์และการคำนวณ 
6. การสร้างคำอธิบายและการออกแบบโซลูชัน 
7. การใช้เหตุผลและการถกเถียงจากประจักษ์พยาน 
8. การรวบรวมข้อมูลการประเมินและการสื่อสารข้อมูล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดมาตรฐาน
การศึกษา STEM ในประเทศไทย มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนานักเรียนผ่านการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาต้นกำเนิด แบ่งออกเป็นหกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวระบุสิ่งที่นักเรียน "ควรรู้" และ 
"ทำได้" ที่สอดคล้องและสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนรู้ของตน โดยจำแนกตามตัวชี้วัดในระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระบุข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
นักเรียนจากนักเรียนที่ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้งในการค้นคว้าหาความรู้การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ร่องรอยหลักฐานหรือการแสดงออก
ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวคิดในการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการศึกษา STEM ของนักเร ียนมัธยมศึกษาตอนต้น (สถาบันส่งเสร ิมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) มีรายละเอียดอยู่ในตารางที่ 2 
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ตาราง 2 คุณลักษณะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตัวชี้วัด คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 

สะเต็มศึกษา 

ผลงาน หลักฐานร่องรอย หรือการ
แสดงออก 

1. ระบุปัญหาที่พบ 1. ระบุปัญหาที่พบจาก
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ 
 

1. การตอบข้อซักถาม การเสนอความคิดเห็น 
การอธิบาย การอภิปรายกลุ่ม ที่แสดงถึงการ
ระบุปัญหา อาจพิจารณาจากแบบบันทึกการ
สังเกต หรือสัมภาษณ์ 
2. ข้อมูลจากใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม 
3. บันทึกการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

2. รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา  

2. วิเคราะห์และเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้
แก้ปัญหาได้ 

1. การตอบข้อซักถาม การอธิบาย การ
อภิปรายร่วมกับครูผู้สอนเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้ 
ในการเลือกข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
2. ข้อมูลจากใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม 
รายงาน ผังความคิดที่แสดงแนวคิดในการ
เลือกข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาอาจมีการ
แสดงการจัดกระทำกับข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น 
3. แบบบันทึกแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล และ
แนวคิดที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา 

3. ประเมินความเป็นไป
ได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

1.การตอบข้อซักถาม การอธิบาย การ
อภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม หรือในชั้นเรียน 
อาจพิจารณาจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์  
2. แบบบันทึกข้อมูลแสดงเหตุผลที่ใช้ในการ
ประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา 
เช่น การบันทึกภาพ ภาพร่าง เป็นต้น 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 

สะเต็มศึกษา 

ผลงาน หลักฐานร่องรอย หรือการ
แสดงออก 

3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
เชื่อมโยงความรู้ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรม ศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง
ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1. แบบบันทึกข้อมูลที่นักเรียนใช้ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ข้อความ แผนภาพ ภาพร่าง ผังความคิด ผัง
งาน เป็นต้น 
2. การนำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี หรือใน
รูปแบบภาพสามมิติ 

2. เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดได้ 

การตอบข้อซักถาม การอธิบาย การอภิปราย
กลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้ในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา อาจพิจารณาจากแบบบันทึกการ
สังเกตหรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

3. อธิบายแนวคิดที่ใช้ใน
การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

1. การตอบข้อซักถาม การอธิบาย การ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
2. แบบบันทึกข้อมูลที่นักเรียนใช้ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ข้อความ แผนภาพ ภาพร่าง ผังความคิด ผัง
งาน เป็นต้น 
3. การนำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี หรือใน
รูปแบบภาพสามมิติ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 

สะเต็มศึกษา 

ผลงาน หลักฐานร่องรอย หรือการ
แสดงออก 

4. วางแผนและ
ดำเนินการ
แก้ปัญหา 

1. วางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนได้ 

1. แบบบันทึกแผนการปฏิบัติงาน เช่น ใบ
กิจกรรม ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. แบบบันทึกแผนปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา 
อาจพิจารณาจากเอกสารเค้าโครงโครงงาน
หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2. ดำเนินการแก้ปัญหา
โดยใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

1. ข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกต วิธีการใช้
เครื่องมือของนักเรียนขณะปฏิบัติงาน 
2. ชิ้นงานหรือวิธีการ 

3. บันทึกขั้นตอนการ
แก้ปัญหาและผลการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ตามความเป็นจริงและ
สอดคล้องกับปัญหา 

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 
เอกสารบันทึกกิจกรรม การทดลอง ซึ่งครูเป็น
ผู้ออกแบบหรือนักเรียนออกแบบเอง 

5. ทดสอบ 
ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหา 

ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของวิธีการ
แก้ปัญหา หรือเพิ่ม 

1. แบบบันทึกผลการทดสอบ แบบบันทึก
กิจกรรม แบบบันทึกผลการทดลอง โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบและเสนอแนวคิด
แก้ไข 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 

สะเต็มศึกษา 

ผลงาน หลักฐานร่องรอย หรือการ
แสดงออก 

 ประสิทธิภาพของ
ผลผลิต 

2. แบบประเมินผลงานที่ประเมินโดยครู 
เพื่อน และตนเอง 
3. ผลงานซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือรายงาน
วิธีการ 
4. การนำเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือผลงานที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไข 

6. นำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและผลการ
แก้ปัญหา 

1. นำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและผลการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผลงาน ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือรายงาน
ผลงาน 
2. รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหา 
แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม 
3. การนำเสนอผลงาน เช่น การพูด การ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน การประกวดผลงาน การ
แสดงโปสเตอร์ การทำแผ่นพับ เอกสาร
ทางวิชาการ การนำเสนอต่อสาธารณชน 
4. แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
5. การนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

2. อธิบายประเด็นหรือ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาได้ 

1.รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหา 
อาจพิจารณาจากบันทึกข้อเสนอแนะใน
การดำเนินการแก้ปัญหา 
2. แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
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จากการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา นักวิชาการศึกษาได้
กำหนดคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ไว้สอดคล้องกัน ดังตาราง 3 ดังนี้คือ 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
 

คุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาแห่ง
รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

21  

สภาวิจัยแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 
1. การเรียนรู้และประยุกต์ใช้
เนื้อหาทาง STEM 
2. การบูรณการเนื้อหาทาง  
STEM 
3. การแปลความหมายข้อมูลและ
สื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
4. การมีส่วนร่วมในการสืบ
เสาะหาความรู้ 
5. การมีส่วนร่วมในการให้เหตุผล 
6. ทำงานร่วมกันเป็นทีม STEM 
7. ใช้เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ 

1. การต้ังคำถามและการระบุ
ปัญหา 
2. การสร้างและการใช้รูปแบบ 
3. การวางแผนและดำเนินการ
สำรวจ 
4. การวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูล 
5. การใช้คณิตศาสตร์และการ
คิดคำนวณ 
6. การสร้างคำอธิบายและการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
7. การใช้เหตุผลและโต้แย้ง
จากประจักษ์พยาน 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประเมิน 

1. ระบุปัญหาที่พบ 
2. รวบรวมข้อมูลและ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง
ความรู้กระบวนการทาง 
STEM 
4. วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหา 
6. นำเสนอวิธีการและผล
แก้ปัญหา 

 
จากการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาสามารถเรียนได้ว่าตารางต่าง ๆ 

ต่างประเทศทางการศึกษาของต่างประเทศและระบบให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ตามระบบสะเต็มศึกษาและได้รับกำหนดให้สะเต็มศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ
คุณภาพของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ตามสะเต็มศึกษามีรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงกันคือ
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การดำเนินการแก้ปัญหาผู้วิจัยความสนใจที่จะศึกษาความสามารถวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ระเบียบวาระการเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เนื่องจากการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามสะสางเต็มศึกษาระเบียบวิธีการบริหารจัดการเรียนรู้จุดสำคัญของวิธีการ
ทางวิศวกรรมที่แตกต่างจากวิธีการคือการออกแบบทางเลือก แก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วไม่ไดร้ับ
การพิจารณาที่เหมาะสมซึ่งอาจไม่ได้ที่ถูกต้องหนาที่สุดใต้เงื่อนไขที่กำหนด(ภัสสร ติดมา, 2558) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ช่วยส่งเสริมให้ได้รับารฝึกการระบุปัญหาการแก้ปัญหาและการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในตัวเอง
และสามารถนำไปสู่กระบวนการคิดที่ฝึกฝนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ความรู้ที่ได้จากการค้นพบตนเองสอดคล้องกับการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในระยะสั้น
คอนสตรัคติวิสม์กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกระตุ้นความสนใจ ด้วยตัวมัน
เองจากการคิดแก้ปัญหาและในการเรียนรู้อย่างอิสระมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน(สุ
กัญญาศรีสาคร, 2547) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฝ่ายประเมินมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) คือ 
1. ระบุปัญหาที่พบ 2. รวบรวมข้อมูลและแนวค 3. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้
กระบวนการทาง STEM 4. วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหา 5. ทดสอบประเมินผลและแก้ไขวิธี
แก้ปัญหา 6. นำเสนอวิธีการและแก้ไขปัญหา  

4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

4.3.1 หลักการของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และวิธีการ
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สถาบันสอนการสอนการศึกษาและเทคโนโลยี, 2558) ได้กำหนดแนวทางของการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี อ่านวิธีการแก้ปัญหาที่เงื่อนไขใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้อธิบายที่ใช้ในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกา 21 (The Maryland 
State Board of Education, 2012) ได้กำหนดระเบียบการออกแบบโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการคิด
อย่างรอบคอบมีการประเมินและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม (วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมการออกแบบกระบวนการทางวิศวกรรมและ / หรือมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติทาง
คณิตศาสตร์) โดยใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อสร้าง
แนวค ิดและทำความสะอาดงานของสภาว ิจ ัยแห ่งชาต ิ  ( The Next Generation Science 
Standards, 2018b) กำหนดพื้นฐานสำหรับการสอนวิธีแก้ปัญหาเป็นบันทึกข้อตกลง โปรแกรม
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เล่นรูปแบบการแก้ปัญหาที่จะสร้างพัฒนาหรือต้ังโปรแกรมให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นหรือ
สูตรของระบบมีการเปลี่ยนแปลงใช้และ / หรือพัฒนาขึ้น ในตารางความคิดเห็นที่เรียบง่ายและมี
คุณธรรมน้อยใช้เป็นเครื ่องมือในการทดสอบแนวคิดในการแก้ปัญหาพัฒนาและ / หรือแก้
แบบจำลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำนายการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบและยังไม่ได้ฝึกฝนวินัยทางวิศวกรรมในทางปฏิบัติ (สิรินภา  กิจ
เกื้อกูล, 2558)ที่นักเรียนสามารถรายงานสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาสามารถสร้าง
รูปแบบหรือสถานการณ์ภายในวิเคราะห์จุดบกพร่องและข้อผิดพลาด จากระบบที่ออกแบบตาม
เหตุผลสถานการณ์ที่อนุญาตพร้อมกับการประกอบกระบวนการดำเนินการข้อมูลเพื่อให้ได้วิธี
ทดสอบการออกแบบกำหนดค่าที่ต้องการวิธีการวัดวิธีการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ ความพร้อม
ใช้งานและการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาด้านเทคนิค K-12 การออกแบบวิธี
แก้ปัญหา มีข้อเสียไม่ใช่แค่การออกแบบเท่าน้ัน แต่การฝึกฝนวิธีการที่ดีที่สุดการกำหนดว่าอะไรที่ดี
ที่สุดต้องมีการแข่งขันที่มีคุณค่าเพราะมุมมองของทุกคนทางออกที่ดีที่สุดนั้นแตกต่างกัน การ
กำหนดกฎหรือข้อผิดพลาดเช่นน้ำหนักการฝึกและข้อผิดพลาดโดยรวมของวิธีแก้ปั ญหาถูก
นำเสนอในขั ้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม (Seyyed, 2005) วิธ ีค้นหาวิธีแก้ปัญหาจาก
ข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหา ด้วยการกำหนดข้อบกพร่องเช่นฟังก์ชันการทำงานการออกแบบ
ความปลอดภัยความคุ้มทุนเป็นไปตามแนวทางการฝึกอบรมโซลูชันที่ดีที ่สุดโดยกำหนดลำดับ
ความสำคัญสำหรับแนวทางหรือขั้นตอนที่ไม่พึงปรารถนาที่จำเป็นในการแก้ปัญหา 

จากความเชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชันตามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคนิค
และวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกล่าวได้ว่าหนังสือการออกแบบโซลูชันระดับปริญญาตรี
จัดทำขึ้นจากขั้นตอนคำถามหรือเฉพาะปัญหาและขั้นตอนข้อมูล ในการแก้ปัญหา แต่หลังจาก
กระบวนการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาคุณสมบัติผู้ใหญ่ของนักเรียนในตลาดของความรู้ด้วยปาก
เปล่าจะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติของวิธีการ และเทคโนโลยีต่างๆได้รับการประเมิน  
สำหรับการเลือกและใช้ความรู้ที่ได้รับในการร่างหรือกำหนดโซลูชันทางการศึกษาจำนวนมากที่
ได้มาจากมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ (NGSS) และมาตรฐานการเรียนรู้ STEM เรียน
ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนตั้งแต่เนิ่นๆในด้านการสอนและเทคโนโลยีการออกแบบ  
โซลูชันที่นักเรียนต้องเห็น ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ นักเรียนควรมีลักษณะเช่นนี้ 
- อธิบายปัญหาตรงตามสถานการณ์ที่กำหนด 
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- ระบุแนวคิดการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้โดยพิจารณาจากจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง การ จำกัด ปัญหาตลอดจนการให้เหตุผลเพื่ออธิบายแนวคิดการ
แก้ปัญหาการออกแบบ 

หลักฐานหรือสำนวน 
- รูปแบบของบันทึกข้อมูลที่นักเรียนใช้ในการออกแบบโซลูชันในรูปแบบต่างๆ

เช่นข้อความไดอะแกรมภาพวาดภาพร่างแนวคิดขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ 
- การนำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบโซลูชั ่นโดยใช้เทคโนโลยีหรือใน

รูปแบบของภาพสามมิติ 
2. เลือกโซลูชันที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นักเรียนควรมีลักษณะดังนี้ 

- เลือกการออกแบบเริ่มต้นที่ดีที่สุดตรงตามข้อ จำกัด และเกณฑ์ที่กำหนด 
- สามารถแสดงรูปแบบและการดำเนินการออกแบบโดยสร้างชิ้นงานต้นแบบ 

(เช่นแบบฟอร์มการทำงานส่วนประกอบ) ผลงานพยานหลักฐานหรือสำนวน 
- การตอบคำถามอธิบายการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกวิธี

แก้ปัญหาอาจพิจารณาจากบันทึกการสังเกตหรือบันทึกการสัมภาษณ์ 
3. อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบโซลูชันนักเรียนควรมีลักษณะดังนี้ 

- อธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับโซลูชันการออกแบบ 

- อธิบายรายละเอียดการออกแบบอย่างชัดเจนสามารถอธิบายถึงประโยชน์
และจุดอ่อนของการออกแบบรวมถึงความเป็นไปได้และแนวคิดในการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักฐาน
หรือสำนวน 

- ตอบข้อซักถามอธิบายการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
โซลูชัน 

- รูปแบบข้อมูลบันทึกที่นักเรียนใช้ในการออกแบบโซลูชันในรูปแบบต่างๆเช่น
ข้อความไดอะแกรมรูปภาพสเก็ตช์แนวคิดเวิร์กโฟลว์ ฯลฯ 

- การนำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยีหรือใน
รูปแบบของภาพสามมิติ 

4.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการออกแบบการแก้ปัญหาการเชื่อมโยง
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร ์
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การประเมินความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนโดยการแสดงออกการรับรู้หรือสร้างความรู้ด้วย
ตนเองเมื่อนักเรียนแสดงออกในทางปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานที่สามารถสะท้อนกระบวนการคิด
ขั้นตอนการทำงานและการแก้ปัญหาหรือความสามารถทางปัญญาที่สูงขึ้น สถานการณ์จริงจะมี
ผลหากมีการประเมินหลายครั้งที่ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริง และต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่เพียงพอที่จะสะท้อน
พัฒนาการและความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2558)สามารถใช้
หลักฐาน หรือร่องรอยการแสดงออกของนักเรียน ดังนี้ 

1) โมเดล ช่วยให้นักออกแบบสามารถเข้าใจถึงคุณลักษณะของปัญหา การ
ออกแบบได้ดีขึ ้นมองเห็นองค์ประกอบของแนวคิดการแก้ไขปัญหาที ่เป็นไปได้ คาดการณ์
ประสิทธิภาพการออกแบบและนำแนวคิดในการพัฒนาแนวคิดการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

2) ภาพร่างหรือแผนภาพที่ไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารของความคิดแรกเริ่ม 
ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหาท่ีตรงตามเกณฑ์และข้อจำกัดที่กำหนด 

3) รูปแสดงอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ นักเรียนควรร่วมกันระดมความคิด วางแผน
และวาดรูปแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการทดลองแก้ปัญหาจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่นักเรียนวาด
รูปแสดงอุปกรณ์นั้นได้ ต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
นอกจากน้ียังต้องคำนึงถึงข้อจำกัดที่กำหนดขึ้น (กมลวรรณ  พฤฒินันทกุล, 2557) 

4) แบบบันทึกการทำงาน เป็นเอกสารที่สำคัญชิ้นหนึ่งในการออกแบบสามารถ
ทำให้สื่อสารการออกแบบแก้ปัญหาได้ การสื่อสารการแก้ปัญหาอาจทำได้ทั้งการพูดแบบปากเปล่า 
หรือแบบเขียน 

5) หลักฐาน หรือร่องรอยการแสดงออกถึงความสามารถด้านออกแบบโซลูชันที่
เชื ่อมโยงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและข้อมูลนักเรียนมีดังนี้แผ่นข้อมูลที่
นักเรียนใช้ในการออกแบบโซลูชันในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความแผนภาพภาพร่างแผนที่ความคิดผัง
งานเป็นต้นการนำเสนอแนวคิดที่ใช้ใน การออกแบบโซลูชั่นโดยใช้เทคโนโลยี หรือในภาพสามมิติ
ตอบคำถามอธิบายการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกวิธีแก้ปัญหา ; อาจพิจารณาบันทึก
เชิงสังเกตหรือบันทึกการสัมภาษณ์ การนำเสนอแนวคิดที ่ใช้ในการออกแบบโซลูชั ่นโดยใช้
เทคโนโลยี หรือในรูปแบบภาพสามมิติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2558) 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สามารถ
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สรุปได้ว่า เครื ่องมือที ่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียนที่สามารถสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนมีหลากหลายหลักฐาน โดยสรุปมีการใช้หลักฐานในการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกัน คือ แบบบันทึกข้อมูลที่นักเรียนใช้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ แผนภาพ ภาพร่าง ผังความคิด ผังงาน เป็นต้น  การนำเสนอแนวคิดที่
ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี หรือในรูปแบบภาพสามมิติการตอบข้อ
ซักถาม การอธิบาย การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา อาจ
พิจารณาจากบันทึกการสังเกตหรือบันทึกการสัมภาษณ์สอดคล้องกับหลักฐานหรือหลักฐาน
ความสามารถในการคิดแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Engineering design process ของ 
Seyyed Khandani ในการวิจัยครั้งนี้ใช้หลักฐานข้างต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา 

ประเมินประสิทธิผลของการออกแบบโซลูชัน การประเมินใช้เพื่อประเมินความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะของนักเรียนในกระบวนการออกแบบการแก้ปัญหาคือเกณฑ์ที่สามารถวัด
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้โดยหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขหรือคะแนนในแต่ละระดับแต่เน้นลักษณะที่
เป ็นร ูปเป ็นร ่าง The Next Generation Science Standards (The Next Generation Science 
Standards, 2018a) ในแต่ระดับมีความหมายดังนี้ 

1) ระดับสูง คือ การแสดงออกอย่างชัดเจนเหนือกว่างานที่ ได้รับมอบหมาย 
เป้าหมาย 

2) ระดับความชำนาญ คือ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3) ระดับกำลังพัฒนา คือ ความคืบหน้าสำคัญที่มีผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ที่

ระบุไว้ในการจัดอันดับ “เริ่มต้น” และการพัฒนาจะเป็นอย่างไร 
4) ระดับการเริ่มต้น คือ คาดหวังว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

จากการศึกษาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   
จาก The Next Generation Science Standards พบว่า เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นระดับ
ความสามารถ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพอธิบายถึงความสามารถของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ของนักเรียน ในการวิจัยครั ้งนี้ ใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถของการออกแบบเป็นระดับ
ความสามารถจากคะแนนร้อยละเฉลี่ยของความสามารถในการออกแบบควบคู่กับการสังเกต
พฤติกรรมการออกแบบความสามารถของการออกแบบร่วมด้วย แสดงดังตาราง 4 
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ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 

คุณลักษณะการ
ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 

ระดับสูง 
 

ระดับความ
ชำนาญ 

ระดับกำลังพัฒนา ระดับการ
เริ่มต้น 

 
1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์: 
1.1 การขยาย
ความ: สามารถใช้
เทคนิคการระดม
ความคิดเพื่อสร้าง
แนวคิดการ
ออกแบบที่
หลากหลาย การ 
(NGSS Practice 
6) 

อธิบายแนวคิดการ
ออกแบบได้อย่าง
หลากหลายบน
พื้นฐาน ข้อมูลการ
ทดสอบเบื้องต้น 
กระบวนการค้นหา
การทำงานที่แยก
ชิ้นส่วนกันและ / 
หรือใหม่ งานวิจัยที่
ได้รวบรวม 

อธิบายแนวคิด
การออกแบบได้
อย่างหลากหลาย
ด้วย การให้
เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรม 

อธิบายแนวคิดการ
ออกแบบได้อย่าง
หลากหลาย โดยไม่ให้
เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรม หรืออธิบาย
แนวคิดการออกแบบ
แก้ปัญหาเพียงอย่าง
เดียว แต่ให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมอย่างชัดเจน 

อธิบายแนวคิด
การออกแบบ
แก้ปัญหาเพียง
อย่างเดียว แต่
ให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์
หรือวิศวกรรม
ไม่ชัดเจนมี
บางส่วน
หายไป 

1.2 การสำรวจ: 
สามารถสำรวจ
แนวคิดการ
แก้ปัญหาที่
สามารถเป็นไปได้
อย่างทั่วถึงผ่าน
การวิจัย, การสร้าง
แบบจำลอง, และ
การทดลองเพื่อ
อธิบาย 

- พิจารณาตัวชี้วัดที่
หลากหลาย ให้
สอดคล้องกับแต่ละ
เกณฑ์ และข้อจำกัด 
และเหตุผลที่เลือกที่
ถูกต้องที่สุด 
- ข้อมูลจากการ
ทดสอบเบื้องต้นและ 
/ หรืองานวิจัย 

- กำหนดตัวชี้วัด
ที่สอดคล้องกันดี
กับเกณฑ์และ 
ข้อจำกัด 
- ข้อมูลจากการ
ทดสอบเบื้องต้น
และ / หรือ 

- กำหนดตัวชี้วัด
บางส่วนสอดคล้อง
กับเกณฑ์และ 
ข้อจำกัด 
- ข้อมูลจากการ
ทดสอบเบื้องต้นและ / 
หรืองานวิจัยที่มีอยู่ ไม่
แยกแยะความ 

- กำหนด
ตัวชี้วัดที่ไม่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์และ 
ข้อจำกัด 
- ข้อมูลจาก
การทดสอบ
เบื้องต้นและ / 
หรือ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะการ
ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 

ระดับสูง 
 

ระดับความ
ชำนาญ 

 

ระดับกำลังพัฒนา 
 

ระดับการ
เริ่มต้น 

 
แนวคิดการ
ออกแบบ
แก้ปัญหาเพิ่มเติม 
(NGSS Practice 
2, 3) 

ที่มีอยู่ เกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่าง 

งานวิจัยที่มีอยู่ 
เกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่าง
ของแต่ละ
แนวคิดการ
ออกแบบ 

แตกต่างของแต่ละ
แนวคิดการออกแบบ 
เกณฑ์ลำดับ
ความสำคัญของการ
แก้ปัญหา 

งานวิจัยที่มีอยู่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดการ
ออกแบบ
แก้ปัญหา 

2. เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ 
2.1 การออกแบบ: 
สามารถ
เปรียบเทียบช่วง
ของการออกแบบ 
แนวคิดและเลือก
การออกแบบ
เบื้องต้นที่ดีที่สุด 
ตรงตามข้อ จำกัด 
และเกณฑ์ที่ระบ ุ
(NGSS Practice 
6, 7) 

1. รอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ ใช้
ข้อมูลการทดสอบ
เบื้องต้นและ / หรือ 
การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการ
ออกแบบเบื้องต้น 
2. โตแย้ง ใช้เหตุผล
ในอธิบายการ
ออกแบบเบื้องต้น 
กับเลือกแนวคิด 
อื่น ๆ ในแง่ของ
เกณฑ์และ ข้อจำกัด 
โดยใช้เครื่องมือให้
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่
เหมาะสม (เช่น 
ตัดสินใจ) 

1. ใช้ข้อมูล
เริ่มต้น จากการ
ทดสอบข้อมูล
และ / หรือการ
วิจัย เพื่อ
สนับสนุนเรื่อง
การออกแบบ
เบื้องต้น 
2. เลือกการ
ออกแบบ
เบื้องต้น กับคน
อื่น แนวความคิด
ในแง่ของเกณฑ์ 
และข้อ จำกัด  

1. ใช้ข้อมูลอย่างไม่มี
ระเบียบ สำหรับการ
เลือกการออกแบบ
เบื้องต้น 
2. เลือกการออกแบบ
เบื้องต้น ไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์หรือข้อ 
จำกัด 

1. ไม่มีข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 
สนับสนุนการ
เลือกการ
ออกแบบ
เบื้องต้น 
2. หลักฐาน
เบื้องต้น ที่ใช้
ในการเลือก
การออกแบบ
ไม่สมเหตุผล
หรือ ไม่มี
เหตุผล  

  



 51 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะการ
ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 

ระดับสูง 
 

ระดับความ
ชำนาญ 

 

ระดับกำลัง
พัฒนา 

 

ระดับการเริ่มต้น 
 

2.2 การออกแบบ
ซ้ำ: สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เลือกการออกแบบ
เบื้องต้นโดยใช้
กระบวนการ
ทดสอบซ้ำ (NGSS 
Practice 3, 7) 

-ใช้โดยเจตนาและมี
ประสิทธิภาพ 
การแก้ไขลักษณะ
สมรรถนะแบบซ้ำ ๆ 
(เช่น การทดสอบ
ส่วนประกอบ) 
- แสดงการออกแบบ
ที่ดีที่สุด โดยละเอียด 
ใช้วัตถุประสงค์
ข้อมูลจากการ
ทดสอบซ้ำ 

- แสดงการ
ออกแบบที่ดี
ที่สุด โดย
ละเอียด ใช้
วัตถุประสงค์
ข้อมูลจากการ
ทดสอบซ้ำ 

เพื่อสนับสนนุ
รายละเอียด
การออกแบบที่
ดีที่สุด 

การทดสอบเพื่อ
สนับสนุน
รายละเอียดการ
ออกแบบที่ดีที่สุด 

2.3 การพฒันา
ต้นแบบ: สามารถ
แสดงรูปแบบและ
การทำงานของ
การออกแบบโดย
การสร้างการ
ทำงานต้นแบบได้  
(เช่น รูปแบบการ
ทำงาน, ส่วน
ประกอบ,การ
จำลองด้วย
คอมพิวเตอร์) 
(NGSS Practice 
2, 6) 

- ต้นแบบตรงตาม
ข้อจำกัดทั้งหมด 
หน้าที่การทำงาน
ของต้นแบบเกินกว่า
ความคาดหวังของ
รายละเอียดการ
ออกแบบที่ดีที่สุด 
- อธิบายรูปแบบและ
รายละเอียดของ
ต้นแบบได้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพระดับมือ
อาชีพ 

- ต้นแบบตรง
ตามข้อจำกัด 
ทั้งหมด 
- การจัด
ตำแหน่งหน้าที่
ต้นแบบ 
ชัดเจนกับ
รายละเอียดการ
ออกแบบ 
- อธิบายรูปแบบ
และรายละเอียด
ของต้นแบบได ้

- ต้นแบบตรง
ตาม
วัตถุประสงค์
มากที่สุด แต่
ไม่สอดคล้อง
กับข้อจำกัด
ทั้งหมด 
- หน้าที่ของ
ต้นแบบ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
- ต้นแบบ
อธิบายการ
ออกแบบ 

- ต้นแบบมี
คุณสมบัติตาม
ข้อจำกัดไม่มาก
นัก 
- ต้นแบบไม่
เพียงพอต่อ 
แสดงให้เห็นถึง
พื้นฐาน 
รายละเอียดการ
ออกแบบที่ดีที่สุด 
- ต้นแบบไม่ได้
อธิบาย 
รูปแบบของการ
ออกแบบที่ดีที่สุด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะการ
ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 

ระดับสูง 
 

ระดับความ
ชำนาญ 

 

ระดับกำลัง
พัฒนา 

 

ระดับการ
เริ่มต้น 

 
3. อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
3.1 การสื่อสาร: 
สามารถออกแบบ
ชุดข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อ
อธิบาย
รายละเอียดการ
ออกแบบอย่าง
ชัดเจน สามารถ
อธิบายถึง
ประโยชน์และ
จุดอ่อนของการ
ออกแบบรวมทั้ง
ความเป็นไปได้และ
ความคิดสำหรับ
การปรับปรุงต่อไป 
(NGSS Practice 
8) 
 

- ข้อมูลของการ
ออกแบบมี 
รายละเอียดที่
เหมาะสมและ มี
โครงสร้างตาม
วัตถปุระสงค์และ
ผู้ฟังเข้าใจและ
เชื่อถือ 
-ข้อมูลเรียบร้อยและ
มีความเป็นมืออาชีพ  
อธิบายการออกแบบ
ถึงจุดแข็งและ
ข้อจำกัด และ
ตัวเลือกการ
ออกแบบ  ประเมิน
การออกแบบรวมทั้ง
โอกาสและ 
ความสมดุลในระบบ 
ของเกณฑ์และ
ข้อจำกัด ,และ
อธิบาย 
ความถูกต้องของ
ตัวชี้วัดที่ใช้ 

- ข้อมูลของการ
ออกแบบมี 
รายละเอียดที่
เหมาะสมและ มี
โครงสร้างตาม
วัตถุประสงค์ 
รวมถึงสิ่งที่จำเป็น
ทั้งหมด ข้อกำหนด
สำหรับการ
ประกอบ และ / 
หรือการใช้งาน  
ข้อมูลดีและไม่มี
กลไก การแกไ้ข
ข้อผิดพลาด 
อธิบายการ
ออกแบบถึงจุดแข็ง
และข้อจำกัด เทียบ
กับการออกแบบ 
อื่น ๆ - ประเมินการ
ออกแบบรวมทั้ง
โอกาสและความ
สมดุลในระบบของ
เกณฑ์และ 

- ข้อมูลของ
การออกแบบมี 
รายละเอียดที่
เหมาะสมแต่
อาจมี
โครงสร้างไม่
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
- ข้อมูล
เรียบร้อยแต่ยัง
ไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 
- อธิบายการ
ออกแบบถึงจุด
แข็งที่สัมพันธ์
กับการ
ออกแบบ 
- ประเมินการ 

- ข้อมูลของการ
ออกแบบมี 
รายละเอียดที่ไม่
เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค ์
- ข้อมูลที่สำคัญ
ขาดหาย 
- ต้องมีการ
แก้ไขข้อมูลและ
มีการจัดรูปแบบ
ข้อมูลใหม ่
- ไม่พิจารณา
เรื่องอ่ืน ๆของ 
ตัวเลือกการ
ออกแบบ 
- ไม่ได้ระบุ
เกณฑ์และข้อ 
จำกัด ในการ
ประเมินผลการ
ออกแบบ 
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

 
  



 53 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะการ
ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 

ระดับสูง ระดับความ
ชำนาญ 

ระดับกำลัง
พัฒนา 

ระดับการ
เริ่มต้น 

 - เสนอแนะการ
ปรับปรุงการ
ออกแบบโดยใช้
วัตถุประสงค์ 
หลักฐานหรือข้อมูล
สนับสนุน 

ข้อจำกัด ,เสนอแนะ
การปรับปรุงการ
ออกแบบโดยใช้
หลักฐานสนับสนุน 

ออกแบบตาม 
เกณฑ์และ
ข้อจำกัด 
- เสนอแนะ
การปรับปรุง
การออกแบบ
ไม่มีหลักฐาน
สนับสนุน 

การปรับปรุงการ
ออกแบบ 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางช่วยเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน ปรับปรุง
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนและเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ของคะแนนที ่เก ิดจากการเร ียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ สิ ่งเหล่านี ้เป็นพฤติกรรมที ่นักเรียนคาดว่าจะเกิดขึ ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความสามารถของบุคคลเกิดจากการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด
การกระทำที่เป็นระบบสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิด
จากรูปแบบการเรียนรู้  ซึ ่งสอดคล้องกับการวัดระดับผลการเรียนรู ้ท ี ่ได้ร ับจากการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การวัดผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับความรู้หรือความรู้ทาง
วิชาการ ทักษะและจิตพิสัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตามจุดสนใจของ
หลักสูตรที่ได้รับมาแล้วโดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลการศึกษา จากคะแนนที่ได้รับจากการ
ประเมินผลงานที่ได้รับจากการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

จากความหมายความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนความสามารถ
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ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

5.2 ความสำคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 2 ประการคือการพัฒนานักเรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ มีประโยชน์หลายประการในการวัดและประเมินผลการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหาร ในการจัดการเรียนการสอนการทดสอบและการประเมินการ
แนะแนวและการให้คำปรึกษาและหากพิจารณานโยบายระดับชาติที่เกี ่ยวข้องในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พ.ศ. 2542 การศึกษาแห่งชาติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินการศึกษาแห่งชาติ คุณภาพเน้นความสำคัญ และระบุถึงการวัดและ
ประเมินนักเรียนแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับชั้นเรียน และทำการประเมิน
ในองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และเป็นข้อกำหนดและข้อบังคับที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อ
เป็นการ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การ
จัดการเรียนการสอนหนึ่ง ๆ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนผู้สอนและกระบวนการสอน
เป็นระยะทางสั้น ๆ การประเมินรายทางเพื่อกำหนดตรวจสอบว่านักเรียนมีคุณสมบัติหรือเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือการประเมินผลการทดลองที่ได้รับจากข้อมูล
การจัดรูปแบบการเรียนรู้การใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้การเลื่อนชั้นเรียนและปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป 

จากความสำคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์
สามารถสรุปได้ว่าการวัดผลสัมบูรณ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อ
กระบวนการจัดรูปแบบการเรียนรู้การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ หนดไว้หรือไม่
นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู้ต่อไป 
 

5.3 การวัดและประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การวัดผลและการประเมินผลการ

เรียนรู้ 4 ระดับการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อ
การประเมินผลการใช้ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2557) ในการวิจัยครั้งที่ใช้การประเมินระดับการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่อยู่ ในกระบวนการ
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จัดรูปแบบการเรียนรู้ผู้สอนการเต้นเพื่อพัฒนานักเรียนและผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่
ตนสอนในการประเมินการพัฒนาผู้เรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่นการซักถามการสังเกตการแสดงออกในการปฏิบัติงานการแสดงกิริยาอาการ  
ต่าง ๆ ของนักเรียนตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อดูว่าตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มที่จะ บรรลุตัวชี้วัดที่
ได้รับการแก้ไขแล้วข้อสรุปเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง กรรมการที่เรียนรู้การสอนหรือไม่มากน้อย
แค่ไหนที่มีการเก็บรักษาโดยใช้จุดประสงค์ในการเก็บรักษาคะแนนของหน่วยการเรียนรู ้กา ร
ประเมินนอกจากนี้จะให้คะแนนหรือระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้ต่อไปอีกด้วยการ
ประเมินการพัฒนา (การประเมินรายทาง) การประเมินผลการเรียนรู้ (การประเมินเพื่อการเรียนรู้) 
การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครู แต่เพียงคนเดียวที่เก็บข้อมูลการเรียนรู้ของ นักเรียน
อย่างไม่เป็นทางการด้วยขณะที่นักเรียนได้รับการชดเชยในขณะที่ครูทำการจดบันทึกแล้ววิเคราะห์
ข้อมูลว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ต้องยอมให้นักเรียน การปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนการพัฒนา
ความรู ้ในการเรียนรู ้ตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้การประเมินผลการเรียนการสอนแบบขั้นบันได 
ระหว่างผู้สอนกับนักเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลการสัมภาษณ์ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบ 

การวัดผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนนิยมวัดผลการเรียนรู้เป็น 
3 ด้านคือพุทธิพิสัย (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain) และจิตพิสัย (psychomotor 
domain) (สมชาย รัตนทองคำ, 2554) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ
โดยมีข้อดีและข้อเสียเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเพื่อกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ วิธีทดสอบความรู้ทักษะและความสามารถในสมอง(Anderson, Lorin 
W. และ Krathwohl, David R. 2001) ด้านต่าง ๆ จากการแก้ไข Taxonomy ของ Bloom ในปี 
2001 ความรู ้เกี ่ยวกับความจำ แสดงรายการที ่ได้รับการระบุชื ่อได้รับความเข้าใจ หมายถึง
ความสามารถในการแปลยกตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาการ
วิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการเปรียบเทียบลักษณะการจัดการการประเมินค่า หมายถึง
ความสามารถในการเปรียบเทียบ วิจารณ์งานออกแบบ (การสร้าง) การออกแบบและพัฒนางาน
ออกแบบและพัฒนางานออกแบบการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้แบบใหม่ แล้ว 

จากการศึกษาวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถ
สรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถ
ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการวิจัยครั้งนี้ใช้การ
ประเมินระดับการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้การใช้มาตรการ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากผู้วิจัยต้องการจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ของ
นักเรียน  ในการเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการนำมาใช้ในการออกแบ
วิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา  โดยใช้ข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่มีต่อ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยจะได้นำเสนอ
กระบวนการทำวิจัยดังนี้ 

1. กลุ่มที่ศึกษา 
2. แบบแผนในการวิจัย 
3. เครื่องมือในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

กลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มที่ศึกษาครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน  
เป็นผู้ชาย 4 คนและผู้หญิง 10 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มที่ศึกษามี
ลักษณะตรงกับจุดมุ ่งหมายของการวิจัย คือ เป็นห้องเรียนที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสอนเอง ศึกษาอยู ่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กำลังเรียนเรื ่อง มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และบริบทของ
โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1:10 อัตราส่วนครูต่อห้องเรียน 1:1.25 อัตราส่วนผู้เรียนต่อ
ห้องเรียน 1: 12.5 ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา  ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำ
สวน หาของป่า ตัดไม้ไผ่ ไม้รวก  รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคนอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาท คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) เท่ากับ 34.59 สูงกว่า
ระดับประเทศ 4.52 และผลการทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา ปี
การศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 77.09 
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ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  สำหรับระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่

ศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 สัปดาห์ (12 คาบเรียน)  ในการจัดการ
เรียนการเรียนรู ้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน ซึ ่งแบ่งเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทำแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธี
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลังจบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แบบแผนในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มประชากรเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว และมีแบบแผนของการวิจัยเป็น

แบบผสานวิธี แบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล (Data-Validation Design) ทำการวิจัยโดย
ให้วิธีการวิเคราะห์ผลที่เป็นตัวเลขเชิงตรรกะเป็นตัวนำและวิธีการเชิงบรรยายเป็นตัวตาม ใช้แบบ
ประเมินฉบับเดียวกัน นำผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบความตรงกับผลการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงตัวเลขและวิธีการแบบข้อความร่วมกัน (ภัทราวดี 
มากมี, 2559: 26-27) ซึ่งสามารถแสดงภาพประกอบ 3 ได้ดังนี้  
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบแผนของการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนวิจัยแบบผสานวิธี  
1. QUAL วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักหรือวิธีการเด่น 
2. QUAN วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลักหรือวิธีการเด่น 
3. qual วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการรอง 
4. quan วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง 
5.     การดำเนินงานวิจัยที่ดำเนินการตามลำดับต่อเนื่องกัน 
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6. + การดำเนินงานวิจัยที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา และแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 6 เรื่อง ลมฟ้า
อากาศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561) จำนวน 3 แผน เวลา 12 
ชั่วโมง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบเรียน เรื่อง ลมฟ้าอากาศ และพายุ การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.1 การศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ .ศ 2551 และหนังสือเร ียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สสวท. ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พบว่า
หัวข้อที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ พายุ การพยากรณ์อากาศ และการป้องกันอันตรายจากการลมฟ้า
อากาศ 

1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและหลักของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดรูปแบบการเรียนรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย ธรรมชาติ อัตราส่วน และกรรมวิธี เข้าด้วยกันกับหลัก
ปรัชญา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนกำหนดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหา
และความช่วยเหลือของนักเรียน ศึกษาหาความรู้ รวบรวมข้อมูล โดยมีการบูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ นำความรู้และ
ทักษะทั้ง 4 สาขาวิชา เพื่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ที่คำนึงถึงหลักปรัชญาน้ีประเมินผลการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และนำผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ มี
การตระหนักถึงความพอประมาณ มีเหตุผลและการ เตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการ
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จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ปราณี  นันทะแสน, 2560) 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทิศนา  แขมมณี, 2558) 

พิจารณาความเหมาะสมของการบูรณาการจากวัตถุประสงค์และพฤติกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ กับองค์ประกอบของ
หลักปรัชญาของทางสายกลาง ปรากฏดังตาราง 5 ดังนี้ 
 
ตาราง 5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ันท่ี 1 ขั้นการระบุ
ปัญหา 

ห่วงที่ 2 ความมี
เหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจดำเนินการ
เรื่องต่าง ๆ อย่างมี
ข้ออ้างอิง
ประกอบการกระทำ
ตามหลักวิชาการ 
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่
ถ้วน  
 

เป็นขั้นตอนของการทำความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ เพื่อกำหนด
เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องทำการแก้ไข ครูใช้
คำถามกระตุ้นความคิด ตามหลักปรัชญาของ
พิจารณาสถานการณ์ปัญหา อย่างมีเหตุผล
ตามหลักวิชาการ คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดจากการสมมติแบบ
เผชิญ อุปสรรค ปัญหาอย่างถี่ถ้วน (ห่วงที่ 2 
การมีเหตุผล) โดยใช้การระดมสมองในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา การแตกความคิดออก
เพื่อวิเคราะห์ความพอเหมาะ  
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี

บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ันท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

เงื่อนไขที่ 1 ความรู้ คือ การมี
ความรอบรู้ ในการนำวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้วางแผนและการ
ดำเนินการในทุกขั้นตอน 

เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
สัมพันธ์กับเหตุการณ์สมมติและ
ประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิด
วิธีการแก้ปัญหา เป็นการศึกษา 
เสาะหาและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
มนุษย์และลมฟ้าอากาศ และระดม
สมองเพื่อระบุแนวคิดแก้ปัญหาที่อาจ
เป็นไปได้โดยบูรณาการความรู้กับวิชา
ที่เกี่ยวข้อง มาวางแผนการแก้ปัญหา
ว่า ในปัญหาน้ีต้องมีความรู้ หรือสาระ
ใดมาใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ต้องการ
สร้างเรือ ต้องรู้เรื่องความหนาแน่นใน
แต่ละขั้นที่คิดให้ครบทุกขั้น  

ข้ันท่ี 3 ขั้นการวางแผน
และออกแบบการ
แก้ปัญหา 

ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีต่อความ
จำเป็น  
ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง 
ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน  

เป็นขั้นของวางแผน คือ เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาจากสิ่งที่สมมติขึ้นที่มีการขีด
ขวาง ที่พอเหมาะ ภายใต้เงื่อนไขที่
กำหนด การระบกุระบวนการทำงาน
และงานที่แต่ละคนจะได้รับมอบหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอน และ
ถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาสู่การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม  
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี

บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม คือ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ
และปัญญา 

สถานการณ์ที่เจาะจงไว้ ในข้อที่ 1-3  
อธิบายความคิดที่จัดกระทำมาอย่าง
เป็นระบบที่ใช้ในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ถ่ายทอดแนวคิดวิธีการ
แก้ปัญหาที่เลือกเป็นแบบร่าง 

ข้ันท่ี 4 ขั้นการประเมิน
วิธีแก้ปัญหา 

ห่วงที่ 3 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
หมายถึง การเตรียมที่จะรับ
ผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 
 

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดัดแปลงขึ้น โดยนำรูปแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีออกแบบ ให้ผู้
ชำนาญในด้านต่าง  ๆ ได้แก่ ครูภูมิ
ปัญญา ผู้ปกครอง ผู้รู้ในสาขาวิชานั้น 
ๆ  ประเมินความเป็นไปได้ของการ
นำไปลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา  

ข้ันท่ี 5 ขั้นปรับปรุง
แก้ไข 

ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง 
ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน 

เป็นการวิเคราะห์ผลจากการประเมิน
เพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการ
แก้ปัญหา ทำการปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตาม
ต้องการ 

 

จุดประสงค์และรายละเอียดบทบาทครูและบทบาทผู้เรียนของการจัดการเรียนรู ้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่สร้างขึ้น จากการวิเคราะห์บทความ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละขั้น ปรากฏดังตาราง 6 ดังนี้ 
 
 
 



 63 

ตาราง 6 รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละขั้น 
 

ขั้นการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
ข้ันท่ี 1 ข้ันการระบุ
ปัญหา  

สร้างสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน แล้วครูต้ังคำถามต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ
ปัญหาท่ีจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้) ครู
ใช้คำถามกระตุ้นความคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พิจารณาสถานการณ์ปัญหา อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ คำนึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิด
เหตุการณ์อย่างรอบด้าน (ห่วงที่ 2 
การมีเหตุผล) 

เลือกว่าจากข้อความที่อ่านอะไร
คือปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข
เพื่อทำในสิ่งที่ควรพร้อมกับ
วางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ต้ัง
คำถามที่มีต่อสถานการณ์ที่ครู
สร้างขึ้น อธิบายรายละเอียดและ
ความสำคัญของสถานการณ์ โดย
วิเคราะห์ผลในการดำเนินการใน
ขั้นตอนนี้ จากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
ได้แก่ ผังก้างปลา ทักษะการต้ัง
คำถาม การระดมสมอง เป็นต้น 

ข้ันท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพิจารณา
ทางเลือกการแก้ปัญหาหรือหาข้อมูล
ที่จะทำให้ปัญหามีความชัดเจน ครู
เป็นผู้สังเกตการณ์ และกระตุ้น
ความคิดแก่ผู้เรียนขณะทำกิจกรรม
ใช้คำถามปลายเปิดในการกระตุ้น
การศึกษาค้นคว้า ครูใช้คำถาม
กระตุ้นความคิดให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาซึ่งรวมถึงการพิจารณา
แนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
อาจเป็นไปได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหา และระดม
สมองเพื่อระบุแนวคิดแก้ปัญหา 
โดยบูรณาการความรู้กับวิชาใน
สาขาวิชาที่ถูกต้องตามหลักของ
การกระทำ  
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 (เงื่อนไขที่ 1 ด้านความรู้) ใน
การได้มาของวิธีการแก้ปัญหา 
ครูประเมินได้ว่าในเนื้อหา การ
อภิปรายของผู้เรียนนั้น ได้
บรรลุตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้ 

นำความรู้วิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
เตรียมการวางแผน ออกแบบและการ
ดำเนินการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน พิจารณา
ข้อมูลและระบุทางเลือกที่หลากหลาย มี
กระบวนการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากการคิด ใช้การช่วยกันคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เขียนแผนผังความคิด สรุปความรู้ที่
ต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญา 

ข้ันท่ี 3 ขั้นการ
วางแผนและ
ออกแบบการ
แก้ปัญหา  

ต้ังคำถามในขณะที่ผู้เรียน
กำลังวางแผนเพื่อกระตุ้น
แนวความคิดของผู้เรียน เช่น 
แล้วมีขั้นตอนที่สำคัญอีก
หรือไม่ อะไรที่ต้องใช้บ้าง 
อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ให้
ผู้เรียนพิจารณาว่าแผน ที่วาง
ไว้มีความชัดเจนหรือไม่ และ
แผนสอดคล้องกับบริบท 
เงื่อนไข และทรัพยากรรวมถึง
ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ไม่ดี
ตามมา ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ มี
ความรอบคอบในการวางแผน 
ออกแบบและการดำเนินการ
แก้ปัญหา (เงื่อนไขที่ 2 ด้าน
คุณธรรม) 

ผู้เรียนระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบได้ แสดงถึงความพอดีต่อการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสม
กับบริบท สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความ
พอประมาณ) อธิบายขั้นตอนของการ
สร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ภาพวาดกลไกวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 
2 ความมีเหตุผล คือ เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาให้พอเหมาะพอควรตามสภาพ
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ระบุกระบวนการ
ทำงานที่นักเรียนต้องรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

  ขั้นตอน และถ่ายทอดวิธีการ
แก้ปัญหาสู่การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามการจำลองเหตุการณ์ที่
กำหนดให้ บรรยายแนวคิดที่ใช้ในการ
วางแผนการการแก้ปัญหา ถ่ายทอด
สิ่งที่คิดคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เลือก
เป็นแบบร่าง 

ข้ันท่ี 4 ขั้นการ
ประเมินวิธีแก้ปัญหา  

ผ่อนคลายให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดท้ัง
ในส่วนของความรู้และวิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งการให้คำแนะนำ
ต่อกิจกรรมและความคิดของ
ผู้เรียนที่จะนำผลที่ได้รับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา ให้มากขึ้นในขั้นตอน
ต่อไปโดยประเมินความเป็นไปได้
ในด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นและ
ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการแก้ไข ปัญหา (ห่วงที่ 3 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

นำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่
ออกแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง  
ๆ เช่น ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง ผู้รู้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ  ประเมินความเป็นไป
ได้ของการนำไปดำเนินการแก้ปัญหา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

ข้ันท่ี 5 ขั้นปรับปรุง
แก้ไข  

ครูให้ข้อมูลย้อนกลับจากการทำ
กิจกรรมแก้ปัญหาเพื่อผู้เรียนจะได้
ทราบว่าผลการทำกิจกรรมเป็น
อย่างไรทั้งเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และกระบวนการ ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 

สรุปความรู้และขั้นตอนการแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุป
ข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 
ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมี
ประสิทธิภาพตามต้องการ 

    

1.3 กำหนดกรอบกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้า
อากาศ ตามการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ ปรากฏดังตาราง 7 ดังนี้ 
 
ตาราง 7 กรอบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
ตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรม 
สะเต็ม
ศึกษา 

สถานการณ์ปัญหา การบูรณาการสาขาวิชา 

S: 
วิทยาศาสตร์ 

T: 
เทคโนโลยี 

E: 
วิศวกรรม
ศาสตร์ 

M: 
คณิตศาส

ตร ์
กิจกรรมที่ 1 
สถาปนิกน้อย 

      ผู้เรียนได้รับมรดก
ที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ใน 

กระบวนการ
เกิดและผลของ 

รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ออกแบบ
บ้านที่ 

อัตราส่วน 
สัดส่วน  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
สะเต็มศึกษา 

สถานการณ์ปัญหา การบูรณาการสาขาวิชา 

  S: 
วิทยาศาสตร์ 

T: 
เทคโนโลยี 

E: 
วิศวกรรมศ

าสตร์ 

M: 
คณิต 

ศาสตร์ 
 จังหว ัดระนองซ ึ ่งเป็น

จังหวัดที ่มีฝนตกเกือบ
ทั้งปี ปัจจุบันบนที่ดินผืน
นี ้ปลูกยางพาราซึ ่งโต
เต็มที ่แล้วอยู่เต็มพื้นที่ 
ผู้เรียนต้องการปลูกบา้น
บนพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้
พื ้นที ่ปลูกบ้านร้อยละ 
20 ของพ ื ้นท ี ่ท ั ้ งหมด 
ผ ู ้ เ ร ี ย น จ ะ อ อ ก แ บ บ
จ ัดการพ ื ้นท ี ่  จ ัดวาง
ต ำ แ ห น ่ ง บ ้ า น แ ล ะ
อ อ ก แ บ บ บ ้ า น ใ ห ้ มี
ลักษณะอย่างไร จึงจะ
เหมาะสมกับกับสภาพ
ภูมิอากาศ 

พายุฝนฟ้า
คะนอง พายุ
หมุนเขตร้อน 

และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่
จำเป็น 

เหมาะสม
กับสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ 

กิจกรรมที่ 2 

เจริญเติบโตได้ 
เจริญเติบโตดี 

     หนูเป็นเกษตรกร อยู่
จ ั ง ห ว ั ด ก า ญ จ น บ ุ รี  
หมู่บ้านของเราประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 
มีบริษัทแห่งหนึ่ง 

การพยากรณ์
อากาศ 

รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่
สัมพันธ์กันกับ
ปัญหา ออกแบบ 

วางแผน
เลือกชนิด
ของพืชปลูก
ให้เข้ากันกับ
สภาพ 

อัตรา 
ส่วน การ
เปรียบเที
ยบด้วย
กระบวน
การหาร
และ 
ร้อยละ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

กิจกรรม           
สะเต็มศึกษา 

สถานการณ์ปัญหา การบูรณาการสาขาวิชา 
 S: 

วิทยาศาสตร์ 
T: 

เทคโนโลยี 
E: 

วิศวกรรมศ
าสตร์ 

M: 
คณิต 

ศาสตร์ 
 ต้องการช่วยเหลือโดยการ

จะนำพันธุ์พืชและต้นกล้า
ไปบริจาคเพื่อให้เกษตรกร
น ำ ไ ป ป ล ู ก  ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น
วางแผนเลือกชนิดของพืช
ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน เพื่อเก็บผลผลิต
ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำ
ให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การขายผลผลิต 

 วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่
จำเป็น 

ภูมิอากาศ
และ
สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

 

กิจกรรมที่ 3 

พลังจิ๋วเปลี่ยน
โลก 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
เก ิดข ึ ้นในปร ิมาณมาก 
เนื ่องจากการกิจกรรมอัน
หลากหลายของมน ุษย์               
ทำให้เก ิดการสะสมแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผล
ต่อปัจจุบัน โลกของเรามี
อ ุณหภ ูม ิส ู งข ึ ้ น  สภาพ
ภูมิอากาศบนโลกเกิดการ
เปล ี ่ยนแปลง ก ่อให ้เกิด
ความแห้งแล้งหรือน้ำท่วม
ขังอย่าง 

-ปรากฏการณ์
เรือนกระจก 
- แก๊สเรือน
กระจก 
 

รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่ 

ออกแบบ
กิจกรรมช่วย
ลดปริมาณ
คาร์บอนที่
เกิดจากการ
ดำรงชีวิต
ของคนใน
ชุมชน 

อัตรา 
ส่วน 
สัดส่วน 
และ
ร้อยละ 
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 ตาราง 7 (ต่อ) 
 

กิจกรรม           
สะเต็มศึกษา 

สถานการณ์ปัญหา การบูรณาการสาขาวิชา 
 S: 

วิทยาศาสตร์ 
T: 

เทคโนโลยี 
E: 

วิศวกรรม
ศาสตร์ 

M: 
คณิต 

ศาสตร์ 
กิจกรรมที ่3 

พลังจิ๋วเปลี่ยน
โลก 

รุนแรง ผู้เรียนจะช่วยลด
ปริมาณคาร์บอนที ่ เกิด
จากการการไปประกอบ
อาชีพของคนในหมู่บ้าน
ทุ่งนาของเราได้อย่างไร 

 จำเป็น
แก้ปัญหา 

  

  
1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่เราทำการศึกษา ประกอบการเรียนรู้ 

เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา 

1.5 นำแผนการที่เราได้เขียนไว้ เป็นโมเดลในการจัดการสอนให้กับผู้รับ ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว 1 ท่าน และผู้ที่มีความรู้ทางด้านการศึกษาและการ
ถ่ายทอดความรู้ วิทยาการ 2 ท่าน ตรวจสอบความเข้ากันได้ขององค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อหาจุดบกพร่อง โดยตรวจสอบและประเมินด้วยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง 
มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ซึ่งแบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละ
ระดับมีความหมาย ดังนี้ (อาทิตยาอาทิตยา พูนเรือง, 2559) 

ระดับ 5 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 โดยการสรุปผลจะหาจากค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผู้รอบรู้ทั้ง 3 ท่านได้ประเมิน
ไว้ ซึ่งผลสรุปที่ได้จะสามารถแปลความหมายได้ดังเกณฑ์ (อาทิตยา พูนเรือง, 2559) ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ผลที่ตามมาคือการจัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยความพิถีพิถันในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เป็นผู้คิด คุยกัน พูดในสิ่งที่ตนคิด โดยใช้วิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อให้ได้มาซึ่งปรัชญาที่ดี
ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ มีความต่อเนื่องที่เหมาะสมที่สุดรูปแบบการจัดรูปแบบการเรี ยนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามปรัชญาสะเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที ่มี
ความสัมพันธ์กับปรัชญาหลักของ รูปแบบการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถส่งให้ดีขึ้นของการ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ เหมาควรกับรูปแบบการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียนของเรา ผลของการให้คะแนนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นี้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสมมาก โดยผู้มีความชำนาญเฉพาะทางให้คำแนะนำว่าขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบการแก้ปัญหา ควรให้นักเรียนได้ทำจริงลองสร้างโมเดล
ต้นแบบได้ปรับปรุงแผนการจัดรูปแบบการสอนและส่งให้อาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นปริญญานิพนธ์
พิจารณา      

1.6 นำแผนที่ครูผู้สอนเขียนขึ้นตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ที่ทำการปรับปรุง
แก้ไขหลังจากการตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปสอนจริงใช้กับผู้เรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัย ปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น จากการทดลองใช้แผนที่ครูผู้สอนเขียนขึ้นนี้ พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องปรับปรุงการใช้คำถามในการ
กระตุ้นความคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่เข้าใจคำถาม เช่น ผู้เรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหา เกิดประโยชน์
สูงสุด และใช้สิ่งที่มีอยู่บริเวณใกล้เคียงมีอยูแ่บบเหลือน้อยและคุ้มค่าที่สุด พิจารณาคือการที่จะคิด
ทำสิ่งนี้ตนมีความรู้พอที่จะทำให้สำเร็จได้หรือไม่ แก้ไขเป็น วิธีการที่ผู้เรียนเลือกอาจมีผลดี หรือ
ผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือสังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร เป็นต้น ปรับปรุง
แผนที่ครูผู้สอนเขียนขึ้นและเสนอให้อาจารย์ที่ดูแลปริญญานิพนธ์พิจารณา 
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1.7 นำแผนที่เราเขียนขึ้นตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื ่อง  มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
หลังจากการทดลองใช้แล้วไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา 

2. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษา 

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา มลีักษณะอัตนัย ให้นักเรียนตอบคำถามตามความคิดลงใน
ช่องว่างที่กำหนดให้ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการทำมันขึ้นมา ดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดและคุณลักษณะของ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา  จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา (The Next Generation Science Standards, 2018a) คณะกรรมการการศึกษาแห่ง
รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา 21 (The Maryland State, 2012) และหน่วยงานในประเทศไทย (ฝ่าย
ประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) 

2.2 วิเคราะห์ตัวชี้วัดและคุณลักษณะของวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนคิดออกแบบขึ้น
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา จากการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของผู้เรียน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

2. 2.1 ศึกษาวิธ ีการแก้ป ัญหาโดยเช ื ่อมโยงความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมายถึงผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหา
ได้ตรงตามเรื่องราวท่ีสมมติให้ และระบุแนวคิดการแก้ปัญหาที่สามารถเป็นไปได้ ที่สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ปัญหาที่เขียนไว้ในข้อที่ 1 -3 ของคำถาม 

2.2.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่พอเหมาะ พอควร ภายใต้เงื ่อนไขที่กำหนดได้ 
หมายถึงผู้เรียนสามารถเลือกการออกแบบเบื้องต้นที่ดีที่สุด ตรงตามข้อจำกัด และเกณฑ์ที่ระบุ 
แสดงรูปแบบและการทำงานของวิธีการแก้ปัญหา โดยการสร้างการทำงานต้นแบบได้ (เช่น รูปแบบ
การทำงาน, ส่วนประกอบ) 

2.2.3 อธิบายแนวคิดที ่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ผู ้เรียน
สามารถอธิบายความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา อธิบายรายละเอียดการออกแบบอย่าง
ชัดเจน สามารถอธิบายถึงประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และ
ความคิดสำหรับการปรับปรุงต่อไป นำคุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดให้ในการออกแบบวิธีการ
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แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา แต่ละตัวชี้วัดเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพ นธ์
พิจารณา 

2.3 นำตัวชี้วัดและคุณลักษณะของความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาไปให้ผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู ้จริงทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ
ดังกล่าว 1 ท่าน และผู้รู้จริงทางด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 2 ท่าน โดยประเมินดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของตัวชี้วัดกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่เราได้ระบุไว้อย่างเป็นเรื่องราวให้ในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ในแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้  

ระดับ +1   หมายความว่า   สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 
ระดับ 0    หมายความว่า   ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 
ระดับ -1  หมายความว่า  แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 

จัดกระทำข้อมูลหาค่า IOC โดยต้องมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะนำไปใช้ได้ (สมนึก ภัททิย
ธน, 2551) ผลปรากฏว่า 1) ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของตัวชี้วัดกับคุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่กำหนดให้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา แต่ละตัวชี้วัด 
ใช้ได้ทั ้ง 3 ตัวชี้วัด เนื่องจาก ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละรายการประเมินมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 1.00 จึงนำมาสร้างแบบตรวจสอบการทำไดใ้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

2.4 อ่านหนังส ือ ตำรา และงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการสร ้างแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ได้แก่ ใบงาน แบบ
บันทึกกิจกรรม การพูดเล่าเรื ่องราวที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้แทคนิควิทยา 
คอมพิวเตอร์ทำภาพเคลื่อนไหวให้เรามองเห็นอย่างรอบทิศ หรือในรูปแบบภาพสามมิติ แผนภาพ 
ภาพร่าง เป็นต้น ผู ้วิจัยเลือกแบบวัดที ่มีลักษณะเป็นแบบเขียนตอบอิสระ เนื ่องจาก  ระดับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดสูงกว่าความรู้ความจำ และต้องการวัดคิดของผู้เรียนผ่านคำตอบแต่ละ
คำตอบ จะมีลักษณะเป็นคำตอบสั้น ๆ  เขียนข้อความ ภาพวาด และการให้เหตุผล โดยเลือก
สถานการณ์ที่ตรงตามแก่นของเนื้อหา เรื่อง ลมฟ้าอากาศและมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของ
ผู้เรียน 3 สถานการณ์  โดยวัดการทำได้ หรือไม่ได้ของเด็ก ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา 3 ตัวชี้วัด    

2.5 นำแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะ
เต็มศึกษา แต่ละสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาและให้ ผู้เชี ่ยวชาญ
ประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถามและเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมิน
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ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ในแต่ละสถานการณ์ 
ทั้ง 3 สถานการณ์ ซึ่งเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้  

ระดับ +1    หมายความว่า   สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 
ระดับ 0     หมายความว่า    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 
ระดับ -1    หมายความว่า    แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 

บวก ลบ คูณ หาร คำนวณหาค่า IOC ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะนำไปใช้ได้ (สมนึก 
ภัททิยธน.ี 2551)  ผลปรากฏว่า ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดที่สร้างขึ้น 
จากการอ่านหนังสือ วิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ในแต่ละสถานการณ์ ทั้ง 3 
สถานการณ์ ใช้ได้ทั้ง 3 สถานการณ์ เนื่องจาก ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละรายการประเมนิมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 โดยผู้รู้ลึกซึ้งได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าควรปรับคำถามบางข้อให้
ชัดเจน เช่น คำถาม อะไรคือปัญหาของสถานการณ์ที่กำหนดให้ ผู้รู้ลึกซึ้งเสนอให้ปรับคำถามว่า 
ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้มีอะไรบ้าง  

ผลการประเมินขอบข่ายการให้คะแนนผู้เชี ่ยวชาญมีข้อคิดเห็นว่าเกณฑ์บางอย่างไม่
สามารถวัดคุณลักษณะของผู้เรียนได้ เช่น คุณลักษณะข้อผู้เรียนสามารถแสดงรูปแบบและการ
ทำงานของการออกแบบ โดยการสร้างการทำงานต้นแบบได้ เกณฑ์การให้ตัวเลขวัดระดับคุณภาพ 
3 คะแนน หมายถึง จัดทำแผนผังอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนนำเสนอด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม
หัวข้อ รายละเอียดสำคัญ และมีการใช้ รูปภาพ ตัวอักษรและสีสันเร้าความสนใจ ผู้เชียวชาญมี
ข้อคิดเห็นว่า คำว่า “มีการใช้รูปภาพ ตัวอักษรและสีสันเร้าความสนใจ” ไม่สามารถวัดคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านดังกล่าวได้  ผู้วิจัยปรับปรุงแบบตรวจสอบในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้รอบรู้ โดยแก้ไขแนวการให้คะแนน และเสนอแบบวัด
ความสามารถในการออกวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ให้อาจารย์ที่ ให้คำแนะนำ
ปริญญานิพนธ์พิจารณา 

2.6 เอาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 13 
คน ซึ่ง ผู้เรียนอยู่ในบริบทสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน และเคยเรียนเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้ว เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ พบว่า การใช้ภาษาของข้อคำถามมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นำผลจากการทดลองใช้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา 
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2.7 นำแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะ
เต็มศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปให้นักเรียนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ตอบเพื่อการตรวจหา
การทำงานของเขา 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรายวิชาว ิทยาศาสตร์  เร ื ่อง มนุษย์และการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิทยาศาสตร์ ผู ้ว ิจ ัยได้ใ ช้การทดสอบด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำการวัดหลังเรียน โดยวิธีการในการ
ก่อแบบทดสอบดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับและพิจารณาตัดสินคุณภาพของผู้เรียน การ
เขียนข้อสอบ และการสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ มีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลาย
รูปแบบ เช่น ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบแบบเติมคำ ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นต้น 
พฤติกรรมทางด้านสติปัญญา มี 6 ระดับ คือ ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่า ผู้วิจัยเลือกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภท ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ และ วัดความสามารถด้านต่าง ๆ 4 ระดับ คือ ความรู้ – ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้าน
การนําไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ 

3.2 ศึกษาแก่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ เรื่อง 
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.3 วาดตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Test Blueprint) เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8 ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Test Blueprint) 
เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวนข้อระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวม 
ความรู้ – 
ความจํา 

ความ
เข้าใจ 

การ
นําไปใช้ 

การ
วิเคราะห์ 

อธิบายสิ่งที่อยู่รอบๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศได้ 

2 2   4 

เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝน 
อากาศรุนแรง จากความเร็วของลม 
แ ล ะ ผ ล ท ี ่ ม ี ต ่ อ ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมและการดูแลตนเอง เฝ้า
ระวัง ให้เหมาะสมและปลอดภัย 

 2 2  4 

อธิบายการพยากรณ์อากาศและ
พยากรณ์อากาศอย่างง่ายได้ 

2 2  2 6 

ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์
อากาศ  

  2  2 

อธิบายสถานการณ์และผลกระทบ
ภูมิอากาศของโลกไม่ตรงตามฤดูกาล 

  2 2 4 

อธิบายการพยากรณ์อากาศและ
พยากรณ์อากาศอย่างง่ายได้ 

2 2  2 6 

ตระหนักถึงผลกระทบของภูมิอากาศ
ของโลกที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิของ
โลกท่ีสูงขึ้น 

  2 2 4 

รวม 6 8 8 8 30 

    
3.4 สร้างแบบในการตรวจสอบความรู้ด้านสมอง ในการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ

กากบาท ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยข้อสอบในแต่ละข้อจะสร้างอิงตามตาราง
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วิเคราะห์การออกแบบการสร้างข้อสอบนี้ (Test Blueprint) เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ แสดงให้
อาจารย์ทีดู่แลปริญญานิพนธ์ดูอย่างรอบด้าน 

3.5 นำสิ่งที่เราคิดในการเก็บข้อมูลทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์
และลมฟ้าอากาศ ให้ผู้รู้รอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว 1 ท่าน 
และผู้รู้รอบทางด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 2 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบน้ี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
และข้อคำถาม ซึ่งเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้  

ระดับ +1  หมายความว่า แน่ใจว่าคำถามสอดคล้อง กับระดับของพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

ระดับ 0    หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้อง กับระดับของพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

ระดับ -1  หมายความว่า แน่ใจว่าคำถามไม่สอดคล้อง กับระดับของพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

คิดเอาเลขที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นมาบวกกันแล้วหาร 3 หาค่า IOC โดยต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะนำไปใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) ผลปรากฏว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในช่วง 0.33 – 1.00 มีบางข้อของสิ่งนี้ไม่สามารถนำไปใช้
ได้จึงตัดทิ้ง ปรับปรุงและเสนอข้อคำถามที่เกิดขึ้นทางการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณา 

3.6. นำสิ่งที่วัดระดับความเข้าใจรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ 
ที่ได้รับการคัดเลือกและทำให้ดีขึ้นจากข้อค้นพบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปพิสูจน์ใช้กับผู้เรียนเด็กที่
นอกเหนือที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาศรีสวัสดิ์ 2 จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก ผู้เรียน
อยู่ในบริบทสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน และเคยเรียนเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้ว เพื่อนำวิเคราะห์หา
ความยากง่าย อำนาจการจำแนกของข้อสอบแต่ละข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ที่ 0.2 
– 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) และค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.2 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
จำนวน 15 ข้อ ผลปรากฏว่า ค่าความยากง่าย (p) อยู่ในช่วง 0.25 – 0.75 สามารถนำข้อสอบไป
ใช้ได้ทุกข้อ เนื่องจากค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ในช่วง 
0.00 – 0.93 ซึ่งมีข้อสอบบางข้อไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจาก ค่าอำนาจจำแนก น้อยกว่า 0.20 
จึงตัดข้อนั้นทิ้ง ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .75 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน สูตรที่  20 
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(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยข้อสอบฉบับนี้สามารถวัดความรู้ทางสติปัญญาของนักเรียนได้ 
เสนอข้อสอบวัดคะแนนทางการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา               

3.7 นำข้อสอบวัดคะแนนทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์น้ี เรื่อง มนุษย์และลมฟ้า
อากาศ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปให้นักเรียนทำการทดสอบเพื่อเก็บคะแนนในการวิจัย
ต่อไป 
 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้วิจัย

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่ออนุญาตทำการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัย
ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบอกผลที่ต้องการ
ให้เกิดกับเด็ก สิ่งที่เป็นผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย การรักษาความลับ และการบอกเล่าผล 
พูดถึงกันการศึกษาในภาพรวมไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ พร้อมทั้งแนบใบยินยอมการเข้า
ร่วมการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถหยุดหรือปฏิเสธ
การเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา ซึ่งการปฏิเสธครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา

ของผู้เรียนชั้นถัดจากประถมศึกษาที่ 6 มา 1 ปี รายบุคคล ทดสอบลำดับแรกของการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบวัดความสามารถการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

2. ดำเนินการให้นักเรียนได้เรียนตามแผนการสอนที่เขียนขึ้นไว้อย่างเป็นลำดับขั้น ตาม
รูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ที่เกื้อหนุนความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษาของผู้เรียน มี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

3. ประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายบุคคล ทดสอบลำดับสุดท้ายของการสิ้นสุดการดำเนินการ
สอน โดยใช้แบบวัดการกระทำที่ทำได้ของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 
นาท ี
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4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์ลมฟ้าอากาศ ของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายบุคคล ใช้ระยะเวลา 30 นาที ทดสอบภายหลังการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 
แผนการจัดการเรียนรู้   
    

การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
1. ผู้วิจัยให้คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานของ

ศูนย์การดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะของผู้เรียนถัดจากประถมศึกษาที่ 6 มา 1 ปี จากแบบวัดจำนวน 3 
สถานการณ์ ตามหลักในการพิจารณา โดยแต่ละสถานการณ์มีค่าที่ได้จากการสอบเต็ม 20 คะแนน 
รวมทั้งหมด 60 คะแนน 

2. คิดแต้มรวมทั้ง 3 ด้านของแบบวัดความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของผู้เรียนชั้นที่ 1 ของมัธยมศึกษา ทั้ง 3 สถานการณ์ คำนวณหา
จำนวนที่ต้องการเทียบกับจำนวนเต็มทั้งหมด คูณหนึ่งร้อย ของคะแนนการทำได้ในการออกแบบ
วิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาที่ผู้เรียนได้เทียบกับคะแนนเต็ม 

3. นำร้อยละของค่าในการสอบความคล่องแคล่วในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนการเรียนรู้และคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาหลังเรียน มาทดสอบการแจกแจงของข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี ่ยความการทำได้ในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ลำดับแรกและลำดับสุดท้ายมีการแจกแจง
แบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เป็นไปตาม การคิดความถูกตามหลักหรือไม่ สามารถทำการ
ทดสอบ t-test ได้ 

4. นำร้อยละของคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธ ีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ในภาพรวม ก่อนการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับคะแนนความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เมื่อเรียนรู้ครบ 12 ชั่วโมง ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Samples) เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนที่เรียนตามแผนที่ครูเขียนไว้เป็นแนว เพื่อนำมาใช้ในการปรับ
พฤติกรรมเด็กที่ดี มีความคล่องในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมค่าสถิติที่
คำนวณไดห้รือไม่ 

5.  คำนวณหาร้อยละของคะแนนรวมทั้ง 3 สถานการณ์ รายบุคคล นำมามาจัดระดับ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยอิงเกณฑ์ระดับความสามารถที่ผู้วิจัยดัดแปลง
ขึ้น จาก The Next Generation Science Standards ในแต่ระดับมีความหมายดังนี้ 
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1) ระดับการเริ่มต้น คือ ได้คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาร้อยละ 0 - 25 ของคะแนนรวม 

2) ระดับกำลังพัฒนา คือ ได้คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาร้อยละ 26 - 49 ของคะแนนรวม 

3) ระดับความชำนาญ คือ ได้คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาร้อยละ 51 - 75 ของคะแนนรวม 

4) ระดับสูง คือ ได้คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาร้อยละ 76 - 100 ของคะแนนรวม 

6. คำนวณหาจำนวนต่อร้อยของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

7. คิดเลขที่ได้หาสัดส่วนเมื่อเทียบกับร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถใน
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานะเต็มศึกษา หลังเรียน อยู่ในระดับ ชำนาญขึ้นไป 

8. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา จากคำสำคัญจากการตอบคำถามลงใบแบบวัดความสามารถใน
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สะท้อนทักษะวิธีการแก้ปัญหาตามสิ่งที่ถือเป็น
เกณฑ์สำหรับการยอมรับกันทั่วไปในส่วนสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยระบุบอกแนวของคำตอบที่ไม่ขัดแย้ง
กับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ตรงกับสิ่งที่อยากจะวัด ผู้วิจัยพิจารณาคำตอบของผู้เรียนแต่ละข้อ ที่
แสดงให้เห็นทักษะทำการวางแบบวิธีการแก้ปัญหาตามการยอมรับของสะเต็มศึกษา นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อสรุปว่าผู้เรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด นำเสนอข้อมูลโดยใช้การบรรยาย 
(รัตนะ บัวสนธ์, 2551) 

9. สรุปผลของการจัดการเรียนรู้ โดยนำผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถมาตรวจสอบ
ความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อสรุปว่าการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาที่เร้าการคิดตามทางสายกลาง ที่มี
ต่อการกระทำที่มีประโยชน์ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

1. ผู้วิจัยให้คะแนนจากการทำแบบทดสอบทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยวัดคะแนน
จากข้อคำถามที่ต้องการคำตอบ ยอดรวม 15 ข้อ คะแนนรวม 15 คะแนน ในทุกข้อจะมีข้อถูกต้อง
เพียงคำตอบเดียว และสำหรับหลักการให้คะแนนในแต่ละข้อจะให้โดยหากเลือกคำตอบถูกต้องจะ
ได้รับ 1 คะแนน และถ้านักเรียนเลือกคำตอบไม่ถูกต้อง คนนั้นได้รับ 0 คะแนน  
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2. คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์รวม รายบุคคล นำมาทดสอบการ
วัดการกระจายของข้อมูล พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั ้นที ่ 1 ของมัธยมศึกษา ภายหลังได้รับการสอน มีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ ที ่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 เป็นไปตาม ข้อตกลงเบื้องต้นจึงสามารถทำการทดสอบ t-test ได้ 

3. นำมาบวก ลบ คูณ หารหาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของระดับความรู้ในด้านสมอง 
สติปัญญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความรู้ด้านสติปัญญาทางการ
เรียนรายวิชาที่ศึกษาความจริงของธรรมชาติ ที่มีข้อสนับสนุน เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ ของ
ผู ้เรียนชั ้นที ่ 1 ของมัธยมศึกษา กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ ้นไป ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for 
Dependent Samples) เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนที่เรียนตามแผนที่ผู้สอนเขียนเป็นแนวปฏิบัติก่อน
นำมาสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ เรื ่องราวสมมติที ่เป็น
อุปสรรค ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลังเรียน
มากกว่า 10.5 คะแนนหรือร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
1.1 หาความเที่ยงตรง (Validity)  

      
เมื่อ   IOC  หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruency)  

R  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N หมายถึง   จำนวนของผู้เชี่ยวชาญ 

1.2 สูตรหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

    สูตร  

เมื่อ        แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
∑   แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
X  แทน  คะแนนแต่ละจำนวน 
N  แทน  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

IOC = 
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1.3 สูตรหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
เมื่อ    S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

X แทน ค่าคะแนนแต่ละกลุ่ม 

 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
N แทน  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล โดยใช้ระบบปฏิบัติการสำเร็จรูป 

เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) โดยใช้ระบบปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 

 

สูตร 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ

เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที ่บ ูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่ม ี ต่อ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยจะได้ถ่ายทอด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัยเทียบเคียงคะแนนและระดับการทำได้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเรียน   วิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็น
ตัวเลขและคำตอบสั้น ๆ ในช่องว่างที่โจทย์กำหนดให้ ของคำถามแบบการตอบอิสระ ได้ผลดังนี้ 

1.1 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธี การ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาแรกของ
มัธยมศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่ศึกษา 

ผู้วิจัย ทำการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนที่ได้จากการวัดการกระทำ
ทางการคิดในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นดัง
ตาราง 9 



 83 

ตาราง 9 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาก่อนเรียน – หลังเรียน 
 

 Shapiro - Wilk 
Statistic df Sig. 

ก่อนเรียน .914 13 .178 
หลังเรียน .977 13 .953 

  
จากตาราง 9 เนื่องจากจำนวนกลุ่มที่ศึกษามีขนาดน้อยกว่า 50 คน จึงเลือกค่าสถิติของ 

Shapiro-Wilk (ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. 2558) พบว่า คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนเรียน ค่า Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ .178  และ
คะแนนคุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถทำได้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะ
เต็มศึกษา หลังเรียน ค่า Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ .953  ซึ ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่
กำหนดไว้ คือ Sig .05 กล่าวโดยย่อว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ลำดับหนึ่งและลำดับท้ายมีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 
.05 เป็นไปตามการยอมรับเบื้องต้น สามารถทำการทดสอบค่าทีได้ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนที่
เรียนตามแผนการสอนที่ผู้ดูแลการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาที่ใช้ทางสายกลางในการคิด  มีความสามารถใน
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานการเรียนแบบผนวก สี่สาระการเรียนรู้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแปลกกันออกไปหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นดังตาราง 10 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนรวมความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ด้าน n df  ก่อนเรียน หลังเรียน t p 

 

S.D. 
 

S.D. 

ความสามารถในการออกแบบ

วิธีการแก้ปัญหา 
14 13 16.07 1.32 79.05 3.53 24.05* 0.00 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตาราง 10 พบว่า หลังจาการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนชั้นแรกของมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียน มี
สมรรถนะในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเพิ่มสูงขึ้น โดยคะแนน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.2 การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้วิจัยคำนวณหาจำนวนต่อร้อยของคะแนนการแสดงถึงการออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาที่นักเรียนแต่ละคนทำได้จากการทำแบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา จำนวน 3 สถานการณ์ นำมาจัดระดับ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยอิงเกณฑ์ระดับ
ความสามารถที่ผู้วิจัยดัดแปลง จาก The Next Generation Science Standards (NGSS, 2561: 
ออนไลน์)  ทำการเปรียบเทียบระดับความสามารถตอนเริ ่มเรียนและหลังจบบทเพื่อทดสอบ
สมมติฐานว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เราพัฒนาขึ้น
จากการอ่านบทความทางวิชาการ ที่มาจากวารสารการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันการศึกษา มี
ระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาสูงขึ้น และหลัง
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จบบทเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้การสมมติเรื่องราวใน
ชุมชนที่เป็นอุปสรรค ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นปีที่ 1 มีระดับคุณลักษณะที่พิเศษในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษาอยู่ในระดับชำนาญขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  ผลปรากฏดังตาราง 11 

 
ตาราง 11 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายบุคคล 
 

คนท่ี ระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ร้อยละของคะแนน แปลความหมาย ร้อยละของคะแนน แปลความหมาย 
1 20.00 เริ่มต้น 75.00 ชำนาญ 
2 16.67 เริ่มต้น 85.00 สูง 
3 26.67 กำลังพัฒนา 71.67 ชำนาญ 
4 11.67 เริ่มต้น 85.00 สูง 
5 16.67 เริ่มต้น 81.67 สูง 
6 16.67 เริ่มต้น 73.33 ชำนาญ 
7 15.00 เริ่มต้น 76.67 สูง 
8 16.67 เริ่มต้น 83.33 สูง 
9 10.00 เริ่มต้น 78.33 สูง 
10 15.00 เริ่มต้น 68.33 ชำนาญ 
11 10.00 เริ่มต้น 81.67 สูง 
12 26.67 กำลังพัฒนา 75.00 ชำนาญ 
13 6.67 เริ่มต้น 81.67 สูง 
14 16.67 เริ่มต้น 90.00 สูง 

เฉลี่ย 16.07 เริ่มต้น 79.05 สูง 
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จากตาราง 11 พบว่า ในภาพรวมหลังจากการเรียนรู้ดังกล่าว นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นปี
ท่ี 1 ทุกคน มีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้น โดยเริ่มบทเรียนนักเรียนมีศักยภาพอยู่ในระดับเริ่มต้น (ร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 
16.07 S.D. เท่ากับ 1.32) หลังเรียนนักเรียนมีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับสูง (ร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 79.05 ค่า S.D. 
เท่ากับ 3.53) เมื่อพิจารณาการพัฒนาระดับความสามารถเป็นรายบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาจากระดับเริ่มต้น ไปสู่ระดับสูง นอกจากนี้หากพิจารณาระดับความสามารถหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชั้นปีที่ 1 ของมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มีระดับศักยภาพใน
การออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับชำนาญขึ้นไป โดยนักเรียนมี
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ระดับชำนาญ ร้อยละ 
64.29 และมีความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ระดับสูง 
ร้อยละ 35.71  

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่สะท้อนความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการตอบคำถามในแบบวัดความสามารถ
ในออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางนำสาระของวิชาว่าด้วยความจริงที่พิสูจน์ได้ การคำนวณและเทคนิควิทยา โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาให้คนใช้ในการคิดตามทางที่ไม่มาก ไม่น้อยไป  สามารถสรุป
สมรรถนะในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา แต่ละด้านได้ดังนี้ 

ด้านที ่  1 ศึกษาวิธ ีการแก้ป ัญหาโดยเช ื ่อมโยงความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคุณลักษณะของนักเรียนท่ีต้องการวัด 
2 ข้อ ได้แก่  

1) สามารถอธิบายปัญหาได้ผิดแปลกไปทางอื่นที่นอกเหนือจากสถานการณ์ที่
กำหนดให้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ระบุสาเหตุของปัญหาแทนการระบุปัญหา ยกตัวอย่าง  

ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ ซึ่งปัญหาของสถานการณ์คือ น้ำเน่าเสีย แต่
คำตอบของนักเรียนเป็นการระบุสาเหตุของปัญหา คือ การมีธุรกิจแพเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การ
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“มีธุรกิจแพเกิดขึ้นและปล่อยของเสียลงแม่น้ำจนทำให้ชาวบ้านไม่มีรายได้” 
(นักเรียน 01) 

“มีธุรกิจแพมากขึ้น และมักทิ้งขยะและของเสียลงแม่น้ำ” (นักเรียน 04) 
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ในสถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย ปัญหาของสถานการณ์นี้คือ นักเรียนท้องเสีย
เป็นจำนวนมาก แต่คำตอบของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นการระบุสาเหตุของปัญหา คือ ถังขยะเป็นสิ่ง
สกปรก โต๊ะสำหรับทานอาหารอยู่ใกล้ถังขยะ ทำให้แมลงวันมาบินตอมจานอาหาร แมลงวันบิน
ตอมจานอาหาร ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“โต๊ะสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน ตั้งอยู่ใกล้ถังขยะที่สกปรกมาก
และมีแมลงวันบินมาตอมจานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะ” (นักเรียน 04) 

“ถังขยะสกปรก” (นักเรียน 05) 
“แมลงวันบินตอมจานอาหาร” (นักเรียน 14) 

อย่างไรก็ตามก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดการผสานการ
สาระวิชา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนักเรียนส่วน
น้อยที่สามารถบอกอุปสรรคจากเหตุการณ์จำลองที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง สถานการณ์ที่ 
2 กินดี ไม่มีถ่าย มีนักเรียนจำนวน 6 คน ที่สามารถระบุได้ว่าปัญหา คือ นักเรียนท้องเสีย ดัง
ตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“นักเรียนท้องเสียเป็นจำนวนมาก” (นักเรียน 02 และ 10) 
“มีนักเรียนท้องเสีย จากการรับประทานอาหารที่โดนแมลงวันตอม” (นักเรียน 

03 และ 12) 
ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด ปัญหาของสถานการณ์นี้คือ ถ้าฝนตกไม่มี

แดดสุชาติก็ต้องมีปลาเค็มแดดเดียวขายทุกวัน มีนักเรียนจำนวน 3 คน สามารถระบุปัญหาจาก
สถานการณ์ได้ว่าคือ มีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรงทำให้ไม่มีแดด แต่ต้องมีปลาขาย ดัง
ตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“ในช่วงวันที่ 25 -26 เมษายน พ.ศ. 2563 มีพายุฟ้าคะนองอาจทำให้สุชาติไม่
มีแดดไว้ตากปลา แต่สุชาติต้องมีปลาขายทุกวัน” (นักเรียน 12) 

“มีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ทำให้อาจจะไม่มีแดด สุชาติต้องมี
ปลาขาย” (นักเรียน 10) 

2) สามารถระบุแนวคิดการแก้ปัญหาที่สามารถเป็นไปได้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาที่เจาะจง โดยนักเรียนส่วนใหญ่ระบุแนวคิดการแก้ปัญหาไม่ครบ 3 วิธี และบาง
แนวคิดการแก้ปัญหาที่นักเรียนตอบไม่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนระบุไว้ ยกตัวอย่าง ใน
สถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย นักเรียนส่วนใหญ่ระบุแนวคิดการปัญหา เพียง 2 วิธี ดังตัวอย่าง
คำตอบต่อไปนี ้
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“วิธีที่ 1 นำถังขยะไปตั้งไว้ให้ห่างจากอาหารที่วางอยู่ วิธีที่ 2 ใช้วัสดุอุปกรณ์
ไล่แมลงที่ปราศจากสารเคมี” (นักเรียน 10) 

“วิธีที่ 1 นำถังขยะให้อยู่ห่างจากโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน วิธีที่ 2 
เช็ดโต๊ะก่อนรับประทานอาหาร” (นักเรียน 07) 

ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด นักเรียนควรตอบแนวคิดการแก้ปัญหาที่
แก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ เช่น  สร้างที่ป้องกันฝนสำหรับตากปลา , 
วางแผนการทำปลาเค็มให้มีปริมาณที่เพียงพอ แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ระบุแนวคิดการแก้ปัญหา และนักเรียนบางส่วนระบุแนวคิดการแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“วิธีที่ 1 ควรหางานเสริม” (นักเรียน 05) 
“วิธีที่ 1 ตากปลาเค็มเก็บไว้เยอะ ๆ เพื่อให้มีขายในช่วงฝนตก” (นักเรียน 08) 
“วิธีที่ 1 น้ำปลา” (นักเรียน 13) 

อย่างไรก็ตามก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่เราทำการระบุไว้ใน
การศึกษานี ้ มีนักเรียนส่วนน้อยที่สามารถระบุแนวคิดการแก้ปัญหาครบทั้ง 3 วิธีในแต่ละ
สถานการณ์ ยกเว้น ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ มีนักเรียนสามารถระบุแนวคิดการปัญหา
ครบ 3 วิธี จำนวน 8 คน  ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“วิธีที่ 1 เขียนป้ายรณรงค์การทิ้งขยะลงในแม่น้ำ วิธีที่ 2 การจัดให้มีผู้ดูแลแหล่ง
น้ำ วิธีที่ 3 การประดิษฐ์เครื่องเก็บเศษเหล็กและเศษขยะ” (นักเรียน 04) 

“วิธีที่ 1 ติดป้ายห้ามทิ้งขยะตามพื้นที่ต่าง ๆ แต่ละจุดและบอกปัญหา วิธีที่ 2 นำ
ขยะมาวางให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ละจุดเพื่อง่ายต่อการทิ้งขยะ วิธีที่ 3 ทำเครื่องตักขยะจาก
น้ำ” (นักเรียน 07) 
 

ด้านที่ 2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้  มีคุณลักษณะของ
นักเรียนที่ต้องการวัด 2 ข้อ ได้แก่  

1) สามารถเลือกการออกแบบเบื ้องต้นที ่ดีที ่ส ุด โดยนักเรียนต้องเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 1 วิธี จากแนวคิดการแก้ปัญหาทั้ง 3 วิธีที่นักเรียนตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการ
เลือกที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา แต่คำตอบของนักเรียนส่วนใหญ่ พบว่า นักเรียนสามารถ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ แต่ไม่ให้เหตุผลประกอบการเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้น ยกตัวอย่าง ใน
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สถานการณ์ที ่  1 รักษ์แหล่งน้ำ นักเร ียนเลือกวิธ ีการการแก้ปัญหา 1 วิธ ี แต่ไม่ให้เหตุผล
ประกอบการเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้น ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“ทำเครื่องช่วยเก็บขยะในแม่น้ำ” (นักเรียน 01) 
“รณรงค์การท้ิงขยะ” (นักเรียน 02) 

นักเรียนบางส่วนพยายามให้เหตุผลในการเลือกวิธีแก้ปัญหา แต่เป็นเหตุผลที่ไม่
สอดคล้องกับบริบทปัญหาและไม่ใช้หลักการและเหตุผลในการอธิบาย เช่น ในสถานการณ์ที่ 2 กิน
ดี ไม่มีถ่าย  นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 

“แยกขยะและหาฝาปิดถังให้มิดชิด เพราะเป็นวิธีที่ทำง่าย” (นักเรียน 08) 
อย่างไรก็ตามก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนาให้นักเรียน

คิดค้นนำไปสู้การสร้างนวัตกรรม ที่บูรณาการหลักปรัชญาน้ี มีนักเรียนส่วนน้อยที่สามารถตอบ
คำถามเลือกวิธีการแก้ปัญหา และให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับวิธี การแก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้ 1 วิธี และให้เหตุผลประกอบการเลือกได้สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา ดังสิ่งที่ยกมาให้ดู
คำตอบต่อไปนี ้

“ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ เพราะ ถ้าเราไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำจะไม่เน่าเสีย” (นักเรียน 09) 
“วิธีแก้ปัญหาที่ 1 เพราะจะช่วยลดขยะในแม่น้ำลง” (นักเรียน 14) 

ในสถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย มีนักเรียนเขียนตอบคำถามสั้น ๆ ลงในที่เว้นว่างไว้
ได้ เลือกวิธีการแก้ปัญหา และให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหานั้น มี 2 คน  ดัง
ตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“เลือกวิธีที ่ 2 เพราะจะได้ให้นักเร ียนนั ่งรับประทานอาหารที ่ร ้านได้อย่าง
สะดวกสบายและมองไม่เห็นถังขยะเพราะมีสิ่งมากั้นไว้อยู่” (นักเรียน 01) 

“เลือกวิธีที่ 1 การแยกทิ้งขยะ เพราะ จะทำให้กำจัดขยะได้ง่าย” (นักเรียน 06) 
2) สามารถแสดงรูปแบบและการทำงานของการออกแบบโดยการสร้างการทำงาน

ต้นแบบได้ โดยนักเรียนต้องแสดงข้อมูลในด้านแนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา มีการแสดงภาพวาด มีการระบุแต่ละส่วนของวิธีการแก้ปัญหา เขียนอธิบายหลักการ
ทำงานหรือขั้นตอนการทำงาน มีการระบุขนาด และมีการเลือกใช้วัสดุ (เขียนแสดงรายละเอียดของ
วัสดุที่ใช้, พิจารณาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้) แต่มีนักเรียนตอบคำถามเพียง 1 คน จากทั้งหมด 14 
คน และตอบคำถามเพียง 1 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 การออกแบบแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย (นักเรียน 01) 
 

จากภาพประกอบ 4 นักเรียนแก้ปัญหาด้วยการจัดโต๊ะและทำความสะอาดบริเวณที่มี
ขยะใหม่ สร้างที่กั้นระหว่างโต๊ะกับขยะ ระบุวัสดุที่ใช้ คือ ไม้เหลือใช้ถ้าไม่มีใช้ไม้ไผ่มาทำก็ได้ ซึ่ง
จากการแสดงวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านการแสดงรูปแบบ
และการทำงานของการออกแบบโดยการสร้างการทำงานต้นแบบได้ คือ มีการ แสดงให้เห็นถึง
แนวความคิดของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาผ่านการวาดภาพ และเขียนแสดงรายละเอียดของ
วัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหา แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดของส่วนประกอบของวิธีการแก้ปัญหา ไม่
เขียนอธิบายหลักการทำงานหรือขั้นตอนของการทำงาน ไม่มีการระบุขนาดหรือแสดงรายละเอียด
ในการคิดคำนวณ และไม่แสดงรายละเอียดในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะของ
วัสดุที่ใช้ 
 

ด้านที่ 3 อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ก่อนเรียนนักเรียนทั้งหมด
ไม่ตอบคำถาม เพื่ออธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบแก้ปัญหา  และไม่อธิบายถึงประโยชน์และจุดอ่อน
ของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และความคิดสำหรับการปรับปรุงต่อไป   

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่สะท้อนความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยการวิเคราะห์เช ิงเน ื ้อหาจากการตอบคำถามลงในแบบวัด
ความสามารถในออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่ดัดแปลงขึ้นมาใช้ในการยกระดับความรู้ของนักเรียนนี้ สามารถสรุปการทำให้เห็นว่าทำได้
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา แต่ละด้านได้ดังนี้ 
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ด้านที่ 1 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคุณลักษณะของนักเรียนท่ีต้องการวัด 2 ข้อ ได้แก่  

1) สามารถอธิบายปัญหาได้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่
สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ ปัญหาของสถานการณ์
นี้คือ น้ำเน่าเสีย นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาได้ ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“น้ำเกิดการเน่าเสีย” (นักเรียน 02,04และ06) 
“สิ่งปฏิกูล ทำให้น้ำเสีย” (นักเรียน 03 และ 11) 
“ทิ้งขยะและของเสียลงแม่น้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย” (นักเรียน 11 และ 13) 
“แพปล่อยสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำ ทำให้น้ำเสีย” (นักเรียน 01,10และ14) 

ในสถานการณ์ที่ 2  กินดี ไม่มีถ่าย  ปัญหาของสถานการณ์นี้คือ นักเรียนท้องเสียเป็น
จำนวนมากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาได้ ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“มีนักเรียนท้องเสีย” (นักเรียน 02, 03 และ 04) 
“แมลงวันบินตอมจานอาหาร ทำให้นักเรียนท้องเสีย” (นักเรียน 01, 05, 08 และ 

14) 
2) สามารถระบุแนวคิดการแก้ป ัญหาที ่สามารถเป็นไปได้และสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัญหาที่ระบุอย่างเจาะจง โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุแนวคิดการถอดวิถีทางที่
เป็นอุปสรรค ท่ีสันพันธ์กับปัญหาที่นักเรียนระบุไว้ ครบทั้ง 3 วิธี ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 
รักษ์แหล่งน้ำ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุแนวคิดการปัญหาได้ ครบ 3 วิธี ดังตัวอย่างคำตอบ
ต่อไปนี ้

“วิธีที่ 1 รณรงค์การเก็บขยะ วิธีที่ 2 ทำเครื่องบำบัดน้ำเสีย วิธีที่ 3 ทำที่ช้อนตัก
ขยะในแม่น้ำ” (นักเรียน 02) 

“วิธีที่ 1 ควรมีถังขยะต่าง ๆ ต้ังในจุดของแพ วิธีที่ 2 ประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะลอย
น้ำ วิธีที่ 3 ติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ละจุด” (นักเรียน 07) 

“วิธีที่ 1 ควรมีถังขยะอยู่ในแพ วิธีที่ 2 บำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา วิธีที่ 3 ควร
รักษาความสะอาด” (นักเรียน 13) 

ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด นักเรียนส่วนใหญ่ระบุแนวคิดการปัญหาได้
ครบ 3 วิธี ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“วิธีที่ 1 ก่อไฟเพื่อผึ่งปลาให้แห้ง วิธีที่ 2 เลิกกิจการหรือทำกิจการอ่ืน ๆ วิธีที่ 3 ตา
กลม สร้างราวตาก” (นักเรียน 01) 
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“วิธีที ่ 1 ตากปลาเค็มไว้ปริมาณมาก เพื ่อไว้ขายในวันที ่ฝนตก วิธีที ่ 2 ทำ
ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มเพื่อให้มีอายุนาน วิธีที่ 3 ควรเก็บปลาไว้ในตู้น้ำแข็ง” (นักเรียน 06) 

“วิธีที่ 1 ตากเผื่อไว้ก่อนวันฝนตก วิธีที่ 2 เปลี่ยนปลาเค็มแดดเดียวเป็นปลาทอด 
วิธีที่ 3 สร้างเครื่องให้ความร้อน” (นักเรียน 11) 

 
ด้านที ่2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้  มีคุณลักษณะ

ของนักเรียนที่ต้องการวัด 2 ข้อ ได้แก่ 
1) สามารถเลือกการออกแบบเบื้องต้นที่ดีที่สุด โดยนักเรียนสามารถเลือกวิธีการ

แก้ปัญหา 1 วิธี จากแนวคิดการแก้ปัญหาทั้ง 3 วิธีที่นักเรียนตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการ
เลือกที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหานั้น ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ นักเรียน
สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาและให้เหตุผลประกอบที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาได้ ดัง
ตัวอย่างคำตอบต่อไปนี ้

“เลือกวิธีที่ 2 ทำเครื่องบำบัดน้ำเสีย เพราะ จะได้มีคุณภาพน้ำที่ดีด้วยและมี
ขยะน้อยลงด้วย” (นักเรียน 02) 

“เลือกวิธีที่ 2 เพราะ ขยะทำให้น้ำเน่าเสีย ทำให้แม่น้ำมีความสะอาดมากขึ้น” 
(นักเรียน 02) 

สถานการณ์ที่ 2  กินดี ไม่มีถ่าย นักเรียนสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาและให้
เหตุผลประกอบที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหานั้น  ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“เลือกประดิษฐ์เครื่องล่อแมลงวัน เพราะ แมลงวันจะไม่ไปตอมจานอาหาร
ของนักเรียน” (นักเรียน 04) 

“เลือกใช้วิธีที่ 3 เพราะ เป็นการลดแมลงวันและเป็นการรีไซเคิลสิ่งของต่าง ๆ” 
(นักเรียน 07) 

อย่างไรก็ตามหลังเรียนด้วยการจัดการกระทำตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดย
อุปสรรคที่ควรเผชิญเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาพื่อความสมดุล มีนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่
สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาและให้เหตุผลประกอบไม่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา ยกตัวอย่าง 
ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ นักเรียนสามารถตอบคำถามเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ แต่ให้
เหตุผลประกอบไม่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาน้ัน ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“วิธีที่ 2 ร่วมมือกันเก็บขยะในแม่น้ำ เพราะ ร่วมมือช่วยกันนำไม้มาโกยขยะ
ขึ้น เพื่อความสะอาดขึ้น” (นักเรียน 03) 
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“เลือกผลิตเครื่องบำบัดน้ำเสีย เพราะ บำบัดน้ำเสียได้” (นักเรียน 08) 
ในสถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย นักเรียนสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ แต่

ให้เหตุผลประกอบไม่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหานั้น ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 
“เลือกวิธีที่ 1 เครื่องไล่แมลงวัน เพราะ สามารถไล่แมลงวันได้” (นักเรียน 06) 
“ออกแบบเครื่องไล่แมลงวัน เพราะ สะดวกสบายกว่า” (นักเรียน 10) 

2) สามารถแสดงรูปแบบและการทำงานของการออกแบบโดยการสร้างการ
ทำงานต้นแบบได้ นักเร ียนต้องถ่ายทอดเนื ้อหา ผ่านสื ่อและอุปกรณ์ แสดงแนวคิดและ
องค์ประกอบในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ มีการแสดงภาพวาด มีการระบุแต่ละส่วนของ
วิธีการแก้ปัญหา เขียนอธิบายหลักการทำงานหรือขั้นตอนการทำงาน มีการระบุขนาด การเลือกใช้
วัสดุ (เขียนแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ , พิจารณาคุณลักษณะของวัสดุที ่ใช้) คำตอบของ
นักเรียนส่วนใหญ่ พบว่า มีการแสดงรายละเอียด โดยการวาดภาพแสดงวิธีการแก้ปัญหา ระบุวัสดุ
ที่นำมาใช้ ใส่รายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ เช่น ระบุว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร แต่
นักเรียนยังไม่ระบุเหตุผลการเลือกใช้วัสดุ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
สถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย (ภาพประกอบ 5) 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย (นักเรียน  08) 
 

จากภาพประกอบ 5 นักเรียนสร้างเครื่องไล่แมลงวัน มีการแสดงการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา คือ วาดภาพเครื่องไล่แมลงวันที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา คือ การไล่แมลงวัน 
นักเรียนเขียนอธิบายการใช้งานของเครื่องไล่แมลงวัน คือ กดสวิตซ์  เครื่องจะหมุนไล่แมลงวัน มี
การระบุขนาดของเครื่องไล่แมลงวัน คือ สูง 40 เซนติเมตร คานยาว 40 เซนติเมตร และแขนสำหรับ
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ปัดแมลงวัน ยาว 30 เซนติเมตร เขียนแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ คือ ฐานทำจากไม้ มีข้อต่อใช้
พลาสติก และคานทำจากไม้ ส่วนที่ปัดใช้เชือกและเศษผ้า มีการใช้แผงโซล่าเซลล์สำหรับให้
พลังงาน แต่ไม่ระบุเหตุผลการเลือกใช้วัสดุนั้น ๆ  

ตัวอย่างการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที ่ 3  อาชีพนี ้ต้องรอด เป็นดัง
ภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด (นักเรียน 14) 
 
จากภาพประกอบ 6 นักเรียนตากปลาเค็มสำหรับขายในวันที ่มีฝน  มีการแสดงการ

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือ การเขียนแผนผังของการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา 
คือ ลำดับขั้นตอน วางแผนการตากปลาเค็ม เขียนอธิบายขั้นตอนการทำงาน คือ ตากปลาเค็ม 40 
กิโลกรัม ในวันที่ 23 เมษายน เพื่อขายในวันที่ 24 เมษายน และตากปลาเค็มอีก 40 กิโลกรัม เพื่อ
ขายในวันที่ 25 - 26 เมษายน วันละ 20 กิโลกรัม ระบุปริมาณ โดยการสมมติปริมาณปลาที่ขายต่อ
วัน เพื่อการแสดงวิธีการเชิงตรรกะหาปริมาณปลาที่ใช้ตากเพื่อขายในแต่ละวัน ไม่เขียนแสดง
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้  

อย่างไรก็ตามหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ใช้ความ
ยากลำบากเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาที่เข้ากับวิถีของคนในประเทศ มีนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่
ใส่รายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ เช่น ไม่ระบุว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรไม่ระบุเหตุผลการ
เลือกใช้วัสดุ ไม่เขียนขั้นตอนหรือกลไกการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ เป็นดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ (นักเรียน 06) 
 

จากภาพประกอบ 7 นักเรียนใช้กังหันน้ำในการบำบัดน้ำเสีย มีการแสดงการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา คือ วาดภาพกังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย ที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา เขียนอธิบาย
หลักการทำงาน คือ มอเตอร์จะทำการหมุนกังหัน เพื่อสลับออกซิเจน ออกสู่บรรยากาศ เขียนแสดง
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ คือ พลาสติกโฟม มอเตอร์ ล้อกังหัน แบตเตอรี่ แต่ไม่ระบุเหตุผลการ
เลือกใช้วัสดุนั้น ๆ และไม่ระบุขนาดของเครื่อง  

ด้านที่ 3 อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   มีคุณลักษณะของ
นักเรียนที่ต้องการวัด 2 ข้อ ได้แก่  

1) สามารถอธิบายความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบแก้ปัญหา โดยนักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ที ่เกี่ยวข้องกับ 4 สาระการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมระหว่างวิธีการ
แก้ปัญหาที่นักเรียนออกแบบกับความรู้ตามหลักวิชาการ ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์
แหล่งน้ำ นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“คณิตศาสตร์ คือ ขนาดของเครื่องบำบัดน้ำเสีย วิทยาศาสตร์ คือ คุณภาพ
ของน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ คือ ออกแบบเครื่องบำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยี คือ การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์” (นักเรียน 01) 

“วิทยาศาสตร์ ค ือ คุณภาพน้ำ เทคโนโลยี ค ือ การเล ือกใช ้อ ุปกรณ์ 
วิศวกรรมศาสตร์ คือ การออกแบบตาข่ายช้อนขยะ และคณิตศาสตร์ คือ การหาพื้นที่ ” (นักเรียน 
14) 
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ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ ต้องรอด  นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดังตัวอย่าง
คำตอบต่อไปนี ้

“วิทยาศาสตร์ ค ือ ความสมดุลของราว เทคโนโลยี ค ือ ว ัสดุท ี ่ใช ้ทำ 
วิศวกรรมศาสตร์ คือ ออกแบบราวตากปลา และคณิตศาสตร์ คือวัดขนาดของราว” (นักเรียน 01) 

“วิทยาศาสตร์ คือ การระเหยของน้ำ เทคโนโลยี คือ การวางแผนการทำงาน 
วิศวกรรมศาสตร์ คือ วิธีการตากปลา และคณิตศาสตร์ คือ จำนวนวัน/อัตราส่วน” (นักเรียน 14) 

อย่างไรก็ตามหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ น้ี มีนักเรียนส่วนน้อยระบุ
ความรู้และกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ไม่หลากหลาย ยกตัวอย่าง สถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ 
สถานการณ์ที่ 2  กินดี ไม่มีถ่าย และสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด นักเรียนระบุความรู้และ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เดียวกันทั้งหมด ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“สถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ ความรู้ทางเทคโนโลยี = การเลือกใช้อุปกรณ์ 
สถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย ความรู้ทางเทคโนโลยี = การเลือกใช้อุปกรณ์ และสถานการณ์ที่ 3 
อาชีพนี้ต้องรอด ความรู้ทางเทคโนโลยี = การเลือกใช้อุปกรณ์” (นักเรียน 03, 06และ 13) 

2) อธิบายรายละเอียดการออกแบบอย่างชัดเจน สามารถอธิบายถึงประโยชน์
และจุดอ่อน ของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และความคิดสำหรับการปรับปรุงต่อไป โดย
นักเรียนสามารถ ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหา จุดอ่อนของการออกแบบ 
และการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ 
นักเรียนระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหา จุดอ่อนของการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา และการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“ประโยชน์ สามารถตักขยะได้ จุดอ่อน ไม่สามารถตักขยะในระยะไกลได้ การ
แก้ไขปัญหา ปรับปรุงให้ตักขยะในระยะไกลได้” (นักเรียน 02) 

“ประโยชน์ ช่วยบำบัดน้ำเสีย จุดอ่อน ใช้แบตเตอรี่ ใช้เวลาได้สั้น การแก้ไข
ปัญหา แผงโวล่าเซลล์ เพื่อให้เวลาที่ใช้ได้นานขึ้น” (นักเรียน 06) 

ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด นักเรียนระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการแก้ไขปัญหา จุดอ่อนของการออกแบบ และการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 
ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“ประโยชน์ ปลาแห้งทันขาย จุดอ่อน ถ้ามีฝนตกชุกมาก ก็ตากไม่ได้ แก้ไข
ปรับปรุง หากมีฝนตกชุกมาก นำผ้าใบมาบังไว้กันสาด” (นักเรียน 01) 
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“ประโยชน์ มีปลาเค็มขายในวันที่ไม่มีแดด จุดอ่อน วันที่ 27 อาจไม่มีปลาขาย 
ความคิดสำหรับการปรับปรุง สร้างที่เก็บ/ออกแบบที่สำหรับตากปลา” (นักเรียน 14) 

อย่างไรก็ตามหลังเรียนด้วยเหตุการณ์ที่นำมาเป็นอุปสรรคให้นักเรียนได้พบ
เจอจากเรื่องย่อตามแนวคิด โดยใช้ปัญหาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
นักเรียนบางส่วนไม่ระบุความคิดสำหรับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาต่อไป ยกตัวอย่าง ใน
สถานการณ์ที่ 2  กินดี ไม่มีถ่าย นักเรียนระบุเพียงประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“ประโยชน์ ไม่มีแมลงวันมาตอมอาหาร จุดอ่อน สามารถล่อแมลงวันได้ในที่
ใกล้ ๆ และล่อแมลงวันได้ไม่มาก” (นักเรียน 03) 

“ประโยชน์ ช่วยไล่แมลงวันเพื่อไม่ให้ตอมอาหาร จุดอ่อน ช่วยไล่แมลงได้ก็
จริงแต่อาจจะไม่ทั่วถึง” (นักเรียน 13) 

ในสถานการณ์ที่ 3 อาชีพนี้ต้องรอด นักเรียนระบุเพียงประโยชน์และจุดอ่อนของ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า โดยที่ไม่ต้องพึ่งแสงอาทิตย์ จุดอ่อน ช่มี
ราคาสูง” (นักเรียน 13) 

“เครื่องนี้ใช้วัสดุในการทำค่อนข้างแพง ประโยชน์ของเครื่องนี้จะใช้แทนการ
ตากแดดที่ใช้แสงอาทิตย์ได”้ (นักเรียน 10) 

เมื่อพิจารณาผลของการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนปีที่ 1 ของมัธยมศึกษาทุกคน มีระดับ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนาจากระดับเริ่มต้น ไปสู่ระดับสูง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มที่เลือกมา
ใช้ศึกษา ร้อยละ 100 มีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษา อยู่ในระดับชำนาญขึ้นไป และเมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา 
จากคำสำคัญจากการตอบคำถามลงใบแบบวัดความสามารถในออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษามากขึ้น โดยนักเรียนสามารถอธิบายปัญหาได้อย่างไม่ผิดแปลกไปจาก
เรื่องที่สมมติขึ้นว่าเป็นสิ่งขีดขวางการดำเนินอย่างปกติที่กำหนด เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
และสามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน ให้ข้อมูลโดยย่อได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
 

2. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู ้ว ิจ ัยศึกษาทำการทดสอบคะแนนของสาระสำคัญทางการเร ียน รายว ิชา
วิทยาศาสตร์ หลังได้รับการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบการการกระจายของข้อมูลว่าคะแนนผลการเรียนด้าน
ความรู้ ข้อสำคัญทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน 
 

 Shapiro - Wilk 
Statistic df Sig. 

หลังเรียน .924 13 .251 

  
จากตาราง 12 เนื่องจากจำนวนกลุ่มที่ศึกษามีขนาดน้อยกว่า 50 คน จึงเลือกค่าสถิติของ 

Shapiro-Wilk (ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล . 2558) พบว่า ระดับความรู ้จากการให้นักเร ียนทำ
แบบทดสอบทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน ค่า 
Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ .251 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ คือ Sig .05 สามารถ
สรุปผลการสอบได้ว่า คะแนนทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำการศึกษา หลัง
จบเรียน มีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 เป็นไปตาม ข้อตกลงเบื้องต้นจึงสามารถทำ
การทดสอบ t-test ได้  

ผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตาราง 13 
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ตาราง 13 เปรียบเทียบร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

การทดสอบ n df 
 

S.D. ร้อยละ t p 

หลังเรียน 14 13 12.86 1.03 85.71 8.59* 0.000 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   

จากตาราง 13 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 หลังเรียนด้วยการสอนตามแนวคิดนี้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า
เท่ากับ 12.86 ค่า S.D. เท่ากับ 1.03 คิดเป็นจำนวนต่อร้อย 85.71 ของคะแนนรวม ซึ่งสูงกว่าหลัก
ในการตัดสินที่กำหนด (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ คือ เพื่อศึกษาผลของ

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสานวิธี มีขั ้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ ประเมินความสามารถในกา รออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายบุคคล ทดสอบก่อน
การเทคนิคดำเนินการจัดการสอนตามแผนการสอนที่เขียนขึ้นอย่างมีระเบียบ ตามรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของในหลวงรัชการที่ 9 
ประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายบุคคล ทดสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน จัดระดับความสมรรถนะในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา และวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                    

ที ่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่มีต่อความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปได้ว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดน้ี ทำให้มีความรู ้ที ่จะทำงานในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาได้เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระดับคุณลักษณะของเขาในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา
สูงขึ้น โดยที่หลังเรียนนักเรียนทั้งหมดมีระดับความสามารถในออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับสูงหรือชำนาญ เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงให้ปรากฏทักษะความการ
ทำได้อย่างถูกต้องในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนก่อนเรยีน
นักเรียนส่วนใหญ่บอกต้นตอของสิ่งที่กีดขวาง บอกแนวคิดแก้สิ่งที่ไม่ราบรื่นที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา ไม่ให้เหตุผลประกอบการเลือกวิธีการแก้ปัญหา และนักเรียนไม่อธิบายความรู้ที่ใช้ในการ
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ออกแบบวิธีแก้ปัญหา หลังเรียนนักเรียนตอบคำถามได้สอดคล้องกันตั้งแต่การระบุปัญหาถึงการ
อธิบายความรู้ที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ระบุความคิด
สำหรับการปรับปรุงต่อไป    

2. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                 
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลผลิตทางการเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หลังเรียนตามแผนที่เขียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จากผลการวิจัย สรุปอย่างคร่าว ๆ ได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่ศึกษานี้ ทำให้
สมรรถภาพในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเพิ่มสูงขึ้น  โดยที่หลังเรียน
นักเรียนทั้งหมดมีระดับความสามารถในออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาอยู่ใน
ระดับสูงหรือชำนาญ เนื่องมาจากสาเหตุ ที่จะกล่าวนี้ 

1) การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างการสอนตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับหลักปรัชญาของตามทางสายกลาง ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ โดยมีการเขียนสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายการคิดของ
นักเรียน สอดคล้องกับบริบทและชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น แผนการสอนที่ 1 สถาปนิกน้อย นักเรียน
ต้องออกแบบจัดการพื้นที่ จัดวางตำแหน่งบ้านและสร้างสรรค์บ้านให้อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่ง นันทชา อัมฤทธิ์ (2559) กล่าวว่า สถานการณ์ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ถือเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสิ่งที่ทำอย่างมีคุณภาพในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน 
เนื่องจาก สถานการณ์การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้นักเรียนทราบถึงปัญหา
ได้อย่างชัดเจน อีกทั ้งสถานการณ์นั ้นต้องเป็นปัญหาที่มีแนวคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับพรรณพร นามโนรินทร์ (2554) ที่ว่า การสอนวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนจะต้องเผชิญ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับในหลาย ๆ ปัญหาที่ต้องอยู่ในกรอบของทักษะ
เชาว์ของนักเรียน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเรา
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และวิถีประจำวันได้ดียิ่งขึ้น อย่างมีความหมาย  (จำรัส  อินทลาภาพร,  2558 และ อาทิตยา พูน
เรือง, 2559) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา พูนเรือง (2559) ที่พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเริ่มเรียน 

2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากขั้นที่  1 ขั้นระบุปัญหา ท่ีทำการรับรู้ใน
ด้านเนื้อหาปัญหาและพิจารณาองค์ประกอบของปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นขั้นการรวบรวมแก่นความรู้ของแต่ละสาขาวิชามาสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 3 ขั้นการ
วางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา นักเรียนระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดงถึงความพอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความ
เหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ที่ขัดขวาง ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินวิธี
แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น และขั้นที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
เป็นการวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งดัดแปลงจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ ปราณี  นันทะแสน (2560: 6) ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวนักเรียนจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีละขั้นตอนนำไปสู่วิธีการแก้สิ่งเป็นตัว
ขัดขวางการดำเนินไปอย่างราบรื่นที ่ดีมีประสิทธิภาพ  มีการผนวกกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การรู ้ตัวเลขและเทคนิคกรรมวิธี  ของ
นักเรียน กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียน ทำการศึกษา พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้าน
ต่าง ๆ นักเรียนมีช่องทางในการนำความรู ้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื ่อแก้ปัญหา 
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์จากลับขั้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ศูนย์สะเต็มศึกษา, 2558) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยสนับสนุนนักเรียนให้ได้ฝึกแจงปัญหา พิจารณาอย่างลึกซึ้ง
ถึงสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหาและวิเคราะห์ผลที่ได้รับ สามารถคิดหาแนวคิดในการแก้ปัญหาได้
หลากหลายแนวคิด  

3) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยการแทรกคำถามกระตุ้นความคิดตามหลัก
ปรัชญาในหลวงคิดให้แก่ประชาชน ในระหว่างการออกแบบวิธีแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งการบูรณา
การหลักปรัชญาน้ี เป็นกระบวนการฝึกการคิดแก่นักเรียน สร้างนักเรียนให้มีวิธีการคิด การ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีเหตุผล เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (ทิศนา แขมมณี, 2558) เน้นการออกแบบ
วิธีแก้ปัญหาก่อนการดำเนินการแก้ปัญหา โดยตรึกตรองถึงสภาพและสาเหตุของปัญหา มีหลักการ
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ใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา คุณธรรม ความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจตามมา ทำให้การ
ดำเนินงานตามขั้นตอนการแก้ปัญหามีความละเอียดรอบคอบเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่มอียู่
ให้เกิดสิ่งที่เป็นผลดีสูงสุด (ลัญจกร นิลกาญจน์. 2560) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการแก้ปัญหานี้ ยังก่อให้เกิดผลดี คือ จะช่วยทำให้เราก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
(ทิศนา แขมมณี. 2558) ซึ่งช่วยให้การออกแบบการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน  และมีการเตรียมความพร้อม มีการตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่จะตามมา
ภายหลัง (ลัญจกรณ์  นิลกาญจน์. 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ (พรชัย หนูแก้ว, 2561) ที่ศึกษาการ
พัฒนาครูในการออกแบบแผนการสอนที่ผสานการประยุกต์ใช้ปรัชญาในหลวงนี้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา ซึ่งจากการติดตามผล พบว่า เมื่อครูผู้สอนมีความเข้าใจรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการสอน
แบบบูรณาการหลักปรัชญาสำคัญในวิถีชีวิตตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีผลทำให้นักเรียนมีการกระทำที่เก่งในการอธิบายการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผน ดำเนินการแก้ปัญหา และมีการทดสอบการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย ใช้ผลการประเมินปรับปรุงงานจนสำเร็จได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่ศึกษานี้ ใช้กระบวนการกลุ่ม โดยครูแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย มีผู้มีส่วนร่วม กลุ่มละ 3 - 4 คน จำนวน 4 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูด
แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อเท็จจริง และหลักฐานมาประกอบ สลับกันพูดและถ่ายทอดการคิดของ
ตน สรุปความรู้ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม ทำให้ได้วิธีการในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย การสอนโดยกระบวนการ
กลุ่มทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันแก้ปัญหา  การทำกิจกรรมกลุ่ม ส่งให้นักเรียนได้ดึง
คุณสมบัติที่แฝงในอยู่ของตนเองออกมา ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เผชิญกับปัญหาที่ท้าทายแต่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับคนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เป็นการเปิดโอกาสในการได้ร ับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากเพื ่อนที ่มีประสบการณ์ 
ความสามารถหรือความถนัดมากกว่า จะทำให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและเกิดการเรียนรู้ขึ้น
ได้ (Vygotsky, 1978)  สอดคล้องกับดารารัตน์  ชัยพิลา (2559) ที่ศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากการให้นักเรียนศึกษาสภาพอุปสรรคในการทำให้
เป็นขั้นตอน เพื่อขจัดอุปสรรคนั้นอย่างมีแบบแผน มีความรู้มาสัมพันธ์กันตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนมีการฝึกค้นคว้าหาความรู้ และฝึกเอาความรู้มาประยุกต์ใชใ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มเด็กเรียนน้ีได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ด้านต่าง ๆ 
มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหา  ในการทำโครงงาน  แต่ในบางสถานการณ์ที่
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นักเรียนเรียนบางคนอาจจะยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร นักเรียนที่เข้าใจและสามารถทำได้จะ
คอยชี้ให้เห็น ให้ข้อเสนอแนะ ทำให้นักเรียนได้พูดคุยกัน ในประเด็นที่ได้เผชิญ เกิดกระบวนการ
ทำงานที่เป็นระบบขั้นตอน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในรูปแบบการหาคำตอบในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
เป็นลำดับขั้น 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในภาพรวมการจัดการเรียนรู้คามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะแสดงออกให้เห็นถึงทางเลือกในการดัดแปลงรูปแบบจาก
ความคิดวิธีแก้ปัญหาได้ แต่ยังพบว่า  ความสามารถในการแสดงรูปแบบและการทำงานของการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยการสร้างการทำงานต้นแบบ นักเรียนไม่ใส่รายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาไม่ครบ เช่น ไม่เขียนกลไกการทำงาน ไม่ใส่รายละเอียดในการพิจารณาคุณลักษณะของ
วัสดุที่ใช้ มีนักเรียนส่วนน้อยระบุแก่นสาระและการกระทำทางดิจิตัลที่ไม่หลากหลาย และไม่ระบุ
แนวความคิดสำหรับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา  นักเรียนจึงควรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อไปโดยให้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้คามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการจัดการเรียนรู้แบบอื่นที่ส่งเสริม ความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากนักเรียนได้รับการฝึกฝน ฝึกประสบการณ์ในการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่มากขึ้น จะส่งผลให้ความสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้น (ดวง
พร อ่ิมแสงจันทร์, 2555) 
 

2. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู ้ตามแนวคิดที ่พัฒนาขึ ้นนี้  มีคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ หลังเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มสีาเหตุดังต่อไปนี้  

1) การจัดการเรียนรู้ตามตัวแปรต้นที่ศึกษา เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 2 ครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียน
เข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการเขียนขึ้นให้ครูใช้เป็นเป้าหมายในการวัด
นักเรียน และนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ รวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กับปัญหาซึ่ง
รวมถึงการพิจารณาแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ ทำให้นักเรียนรู้ทฤษฎีในเนื้อหา
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สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ขึ ้น จากการนำทฤษฎีแก่นสาระไปใช้ในการสร้างสรรค์วิธีการ
แก้ปัญหา  นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ การให้ผู้เรียนได้ค้นหาคําตอบ ผ่าน
กระบวนการที่ตนเองคิด องค์ความรู้จึงเกิดจากความเข้าใจมากกว่าการจดจํา ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ที่เข้าใจไปแก้ไขหรือวิเคราะห์คำตอบของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง แม่นยำมาก
ยิ่งขึ้น (วันชัย แช่มตระกูล. 2563) และการที่นักเรียนมีโอกาสได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวมทั้งนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อนำมาซึ่งการได้องค์ความรู้
สำหรับใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนดี (อาทิตย์ ฉิ
มกุล. 2559: 79) ในระหว่างการเรียนรู้นักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย พูดคุยระหว่างกัน
และกันถึงความรู้ และความคิดถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
สาระวิชามากขึ้น และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมีความเข้าใจที่คงทนมากยิ่งขึ้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551) นักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างความคิด
รวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดความรู้แจ้งที่มีความหมายต่อนักเรียน นักเรียนเห็นความผูกพัน
และคุณค่าของสิ่งที่เรียน คิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับการใช้ชีวิตได้ (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2554)   

2) สถานการณ์ปัญหาทีค่รูผู้สอนคิดขึ้นในแผนการจัดการเรียนรู้ มี 3 สถานการณ์ 
ได้แก่ สถานการณ์ 1 สถาปนิกน้อย สถานการณ์ที่ 2 เจริญเติบโตได้ เจริญเติบโตดี และสถานที่ 3 

พลังจิ๋วเปลี่ยนโลก เป็นสถานการณ์ที่เป็นเรื่องที่อยู่ ไม่ห่างกับตัวนักเรียน ได้แก่ เรื่อง การจัดสรร
พื้นที่ การปลูกพืช และการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ 
พยายามหาคำตอบของปัญหา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
นักเรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจาก นักเรียนเรียนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จากการนำ
ความรู้ เอามาแก้ไขปัญหาในประเด็นอุปสรรคที่เผชิญที่นักเรียนสนใจ ไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่เนื้อหา
ผ่านตัวอักษร แต่เป็นการเรียนเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามาก
ขึ ้น (นัสรินทร์ บือซา. 2558) ซึ ่งผลการศึกษาของการวิจัยครั ้งนี ้สอดคล้องกับการศึกษาของ         
น้ำเพชร กะการดี (2560) ที่ว่า การคิดหาคำตอบจากการแก้สถานการณ์ปัญหา หากวิธีการ
แก้ปัญหาไม่เหมาะสม จะทำให้นักเรียนเกิดการพิจารณาคิดหาคำตอบ ซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจ 
จดจำเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการใช้ประโยคที่ต้องการคำตอบเร้าความคิดตาม
หลักปรัชญาของในหลวงนี้ นักเรียนต้องให้เหตุผลสนับสนุนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการ
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กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการอธิบาย นักเรียนจึงมีความเข้าใจ
เนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศดีขึ้นและเกิดความเข้าใจอย่างมี
ความหมาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาญณรงค์  มุมทอง (2553) ที่พบว่า ผลของการ
สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตตามทางสายกลาง ที่ให้นักเรียนเป็นผู้กระทำการศึกษา 
มีส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียน
ชั้นที่ 1 ของมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง อุณหภูมิของโลกไม่
คงที่ คิดเป็นร้อยละ 72.10 ซึ่งมากกว่าหลักมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้คือ ร้อยละ 70 และมีนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80.64 ซึ่งสูงกว่าหลักในการพิจารณา คือ จำนวนต่อร้อยส่วน 70  

กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับแนวความคิดของ  Cornelius-White & Harbaugh (2010) 
และ อ้วนศรีเมือง, วัฒนะคีร,ี & บุญธิมา (2555) ที่ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันที่ว่า การเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียน เป็นศูนย์กลางช่วยเสริมความรู้ของนักเรียน เพิ่มประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน 
และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่เป็นกรรมวิธีการคิด การกระทำอย่างเป็นระบบ พฤติกรรมต่างไปจากเดิมในทางที่ดี
และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้เกิดผลตามที่พึงปรารถนาในการนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับ

ผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ทั้งในส่วนของ  นโยบาย  สถานศึกษา 
ครูผู้สอน นักวิชาการ และนักวิจัย ตามลำดับ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นำแนวคิดของ

การจัดการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อัตราส่วน กรรมวิธีและเป็นสมัยใหม่  มาทำการสอน 
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิดตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนการกระทำที่เป็นผลดีในการแสดงลำดับวิธีการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา 
ดังนั้นโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนที่จดจ่ออยากที่จะเอามา เอาแนวคิดนี้ไปเป็นแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบทีเ่หมาะสม สัมพันธ์กับสภาพสังคมของนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยอาจพิจารณาตัดทิ้ง เพิ่มเติม 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนบอก เผยแพร่ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
เกี ่ยวข้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งทำให้ ขั ้นตอนวิธี 
รูปแบบการสอนนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

1.2 ก่อนนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หน่วยที่ 6 เรื่อง มนุษย์
และลมฟ้าอากาศใช้ ครูผู้สอนควรดูรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนทั้งในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
การบูรณาการสาระวิชาทั้ง 4 วิชา แนวปฏิบัติการเรียนรู้ สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ การสำรวจและ
ตัดสินผลให้เข้าใจ เพื่อให้ลักสูตรถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก
ที่สุด 

1.3 ในขณะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางนี้ ครูควรจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน แห่งความเป็นมิตรที่ดี ให้คำข้อแนะนำในทางที่ดี ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของ
นักเรียนทุกคน จัดสิ่งที่อยู่รอบตัวด้านการเรียนรู้ที่สนับสนุนการคิด ครูเรียกนักเรียนให้นักเรียนได้
ตอบคำถามแสดงความคิดส่วนตัวของเขา 

1.4 การนำรูปแบบการถ่ายทอดวิชาให้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่สมมติเรื่องราวที่
เป็นอุปสรรค ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ควรตระหนักในบริบทด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนตลอดจนตารางเวลาในการดำเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนอาจ
ดัดแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 

1.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา นักเรียนนำเอาความรู้ และทักษะแต่
ละสาขาวิชา ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการกระทำแต่ละวัน ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม ดังนั้น
ความรู้ในเนื้อหาแต่ละวิชามความพิเศษมาก โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรสามารถนำ
รูปแบบนี้ไปใช้ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในต่างสาขาวิชามาสอนร่วมกัน ครูผู้สอนอาจร่วมกันเขียน
แผนด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้ เพื่อให้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได้อย่างมีผลงานที่มี
คุณภาพมากขึ้นและทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

1.6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี ้ มี 5 ขั ้นตอน คือ ขั ้นที ่ 1 ขั ้นการระบุปัญหาหรือ
สถานการณ์ ขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมในการลำดับขั้นวิธีการแก้ปัญหาตามระดับที่ยอมรับของสะเต็มศึกษา ให้สูงขึ้นได้
และสามารถยกระดับคะแนนทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 70) ผู้ที ่สนใจสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี ้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
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วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์และลมฟ้าอากาศ เพื่อทำให้ดี พัฒนาคุณสมบัติที่ทำได้ในการวางแผนที่
เป็นลำดับวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนท่าน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เห็นว่า ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ด้านที่ 2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาที่
นักเรียนออกแบบ น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นควรศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อทักษะในการแสดงลำดับขั้น
วิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาคุณลักษณะนี้ โดยการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อ
สนับสนุนตัวแปรตามของการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาคุณลักษณะน้ี 

2.2 จากผลกาวิจัยพบว่า นักเรียนไม่ระบุความคิดสำหรับการปรับปรุงต่อไป ควร
ศึกษาตัวแปรที่ส่งเสริมหรือพัฒนาการกระบวนการคิดสำหรับการปรับปรุง  เช่น การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ขั้นการออกแบบวิธีการขจัดอุปสรรคตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับ
การปรับปรุง 

2.3 น่าจะมีการสืบเสาะผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ น้ี ในประเด็นอื ่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านวิทยาการคำนวณ เป็นต้น 
เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยังสามารถพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนได้หลายด้าน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นทักษะ
สำคัญที่จะช่วยนักเรียนมคีวามสำเร็จผลในการทำงาน และดำเนินตามวิถีในปัจจุบัน และอนาคต 

2.4 ควรมีการศึกษาผลลัพธ์กับนักเรียน ซึ่งเกิดจากการนำรูปแบบนี้ ในแต่ละแผนท่ี
เขียนขึ้น เพื่อศึกษาพัฒนาการในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของ
นักเรียน 

2.5 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยนําแนวคิดการศึกษาทั้ง 
4 สาขาวิชา ไปบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้อื ่นๆ เช่น วิชา ศิลปะตามแนวคิดแบบ 
STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบูรณาการกับศิลปะ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวาดภาพ เขียนแบบร่างในการ
ถ่ายทอดความคิดการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการออกแบบวิธี
แก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มี
ดังต่อไปนี ้
 
1. ดร.กวิน  เชื่อมกลาง  นักวิชาการ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ  
      สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รศ.ดร.พรชัย  หนูแก้ว   คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
3. นางสาวรัชนีพร จาวรุ่งวณิชสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ กลุ่มนิเทศ  
      ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
      กาญจนบุรี เขต 1  
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ตาราง 14 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 
1. การลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี

ความต่อเนื่อง เหมาะสม 
5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับหลักการการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างครบถ้วน 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างครบถ้วน 

5 4 3 4.00 1.00 มาก 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถ
ส่งเสริมความสามารถการออกแบบการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

 
* สามารถแปลความหมายได้ดังเกณฑ์ (อาทิตยา พูนเรือง, 2559) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ตาราง 15 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อ รายการประเมิน ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
1 2 3 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหา 

1.1 การจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องทำ
การแก้ไขได้ถูกต้อง ชัดเจน  

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

1.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ห่วงที่ 2 การมีเหตุผล 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

1.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนรู้ทางสะเต็มศึกษา 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

ขั้นท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.1  การจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง 

สามารถปฏิบัติได้จริง 
5 4 4 4.33 0.58 มาก 

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้ส่งเสริมการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไป
ได ้ของแนวทางว ิธ ีการแก ้ป ัญหาได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

2.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เงื่อนไขที่ 1 ด้านความรู้ 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

2.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนรู้ทางสะเต็มศึกษา 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา 
3.1  การจัดการเรียนรู้มีความถูกตอ้ง 

สามารถปฏิบตัิได้จริง 
5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

3.2 กิจกรรมการเรยีนรู้ในขั้นน้ีช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการวางแผนการทำงาน เลือก
และออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 1 ความ
พอประมาณ 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

3.4 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 2 ความมี
เหตุผล 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

3.5 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 3 ความมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

3.6 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เง่ือนไขที่ 1 ด้าน
ความรู ้

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

3.7 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เง่ือนไขที่ 2 ด้าน
คุณธรรม 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

3.8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนรู้ทางสะเต็ม
ศึกษา 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 
ข้อ รายการประเมิน ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
1 2 3 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
4.1  การจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง 

สามารถปฏิบัติได้จริง 
5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้
กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ 
ประเมิน ประเมินวิธีการแก้ปัญหา 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

4.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ห่วงที่ 3 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

4.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนรู้ทางสะเต็มศึกษา 

3 5 5 4.33 1.15 มาก 

ขั้นท่ี 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

5.1  การจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้ กระตุ้น
ให้เกิดการปรับปรุงวิธีแก้ปัญหา 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

5.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงที่ 2 ความ
มีเหตุผล  

3 4 5 4.00 1.00 มาก 

5.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนรู้ทางสะเต็มศึกษา 

3 5 5 4.33 1.15 มาก 
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* สามารถแปลความหมายได้ดังเกณฑ์ (อาทิตยา พูนเรือง, 2559) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 
ตาราง 16 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดย
เชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

ตัว 
ชี้วัด 

รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1. คุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดให้ 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสามารถใน
การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 

2. คุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดให้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสามารถใน
การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 

3. คุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดให้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสามารถใน
การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 
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ตาราง 17 สรุปผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ทั้ง 3 สถานการณ์ที่  
 

ข้อ รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1. คุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดให้ 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 

2. ข้อคำถาม สามารถวัดคุณลักษณะของ
ผู้เรียนได้ 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน มีความเหมาะสม 
สามารถวัดคุณลักษณะของผู้เรียนได้ 

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 

4.  การใช้ภาษาของข้อคำถามเหมาะสมกับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

1 1 1 3 1.0 ผ่าน 
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ตาราง 18 ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) 

ค่าความ
ยาก (p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

แปลผล 

1 2 3 
1 1 1 1 1.00 0.63 0.27 นำไปใช้ได้ 
2 1 1 1 1.00 0.50 0.50 นำไปใช้ได้ 
3 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
4 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
5 1 1 1 1.00 0.50 0.00 นำไปใช้ไม่ได้ 
6 1 1 1 1.00 0.50 0.50 นำไปใช้ได้ 
7 1 1 1 1.00 0.70 0.82 นำไปใช้ได้ 
8 -1 1 1 0.33 0.50 0.00 นำไปใช้ไม่ได้ 
9 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
10 -1 1 1 0.33 0.70 0.82 นำไปใช้ไม่ได้ 
11 0 1 1 0.67 0.63 0.27 นำไปใช้ได้ 
12 1 1 1 1.00 0.50 0.50 นำไปใช้ได้ 
13 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
14 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
15 1 1 1 1.00 0.90 0.57 นำไปใช้ไม่ได้ 
16 0 1 1 0.67 0.70 0.82 นำไปใช้ได้ 
17 1 1 1 1.00 0.70 0.82 นำไปใช้ได้ 
18 -1 1 1 0.33 0.63 0.27 นำไปใช้ไม่ได้ 
19 1 1 1 1.00 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
20 -1 1 1 0.33 0.25 0.00 นำไปใช้ไม่ได้ 
21 0 1 1 0.67 0.37 0.27 นำไปใช้ได้ 
22 -1 1 1 0.33 0.30 0.82 นำไปใช้ไม่ได้ 
23 1 1 1 1.00 0.75 0.00 นำไปใช้ไม่ได้ 
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ตาราง 18  (ต่อ) 
 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) 

ค่าความ
ยาก (p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

แปลผล 

1 2 3 
24 1 1 1 1.00 0.50 0.93 นำไปใช้ได้ 
25 1 1 1 1.00 0.70 0.82 นำไปใช้ได้ 
26 0 1 1 0.67 0.30 0.82 นำไปใช้ได้ 
27 0 1 1 0.67 0.70 0.82 นำไปใช้ได้ 
28 0 1 1 0.67 0.50 0.50 นำไปใช้ได้ 
29 -1 1 1 0.33 0.50 0.50 นำไปใช้ไม่ได้ 
30 1 1 1 1.00 0.50 0.50 นำไปใช้ได้ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 1 
เรื่อง  สถาปนิกน้อย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21102 

เวลา 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝน ฟ้าคะนองและพายุหมุนเขต
ร้อน และ ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน ให้เหมาะสม
และปลอดภัย 
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที ่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 
   มาตรฐาน ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและ ประยุกต์ใช้ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. สาระสำคัญ 
  - พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับ
ความสูงที่มีอุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่งไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำ และเกิด
ต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนองทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบฟ้าผ่า 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
  - พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่น้ำมีอุณหภูมิสูง ตั้งแต่ 26-27 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิ และความชื้นสูงบริเวณนั้น เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็นบริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของ
พายุ ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน  เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุ
หมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน 
จึงควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่
เสี่ยงภัย 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
    - อธิบายการเกิด ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง และบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได ้
   - อธิบายการเกิด ผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนและบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้ 
   3.2 ด้านกระบวนการ (P)  
  - นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาได้ 
  - นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัยภายใต้
สถานการณ์การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน  
  3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   - นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
   - นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
4. พุทธธรรม / คุณธรรมที่บูรณาการ 
   อิทธิบาท 4 คือ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น                          
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
   -อธิบายเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ไปได้ 
  5.2 ความสามารถในการคิด 
   -ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
   5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   -กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                           
      5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   -สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลความรู้ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
6. การบูรณาการสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  1. นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้  

สถานการณ์ที่ 1  
 สถาปนิกน้อย 

            นักเรียนได้รับมรดกที่ดินผืนหนึ่งที ่อยู่ในจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเกือบทั้งปี 
ปัจจุบันบนที่ดินผืนนี้ปลูกยางพาราซึ่งโตเต็มที่แล้วอยู่เต็มพื้นที่ นักเรียนต้องการปลูกบ้านบนพื้นที่
ดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ปลูกบ้านร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด นักเรียนจะออกแบบจัดการพื้นที่  จัดวาง
ตำแหน่งบ้านและออกแบบบ้านให้มีลักษณะอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับกับสภาพภูมิอากาศ  

  2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
  - ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
   แนวคำตอบ จัดการพื้นที่และออกแบบบ้านในจังหวัดระนอง ให้เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศ  
  - ระนองอยู่ในภาคใด มีภูมิอากาศอย่างไร (ทั้งนี้อาจให้นักเรียนสืบค้น โดยอาจใช้แผนที่ 
หรือ Google map เพื่อดูที่ต้ังจังหวัดระนอง) 
   แนวคำตอบ จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ จึงมีฝนตกชุกหนาแน่นกว่าจังหวัดอื่น ๆ 
และตกเกือบตลอดปี ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาว

วิทยาศาสตร:์ กระบวนการเกดิและผลของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตรอ้น 

การบูรณาการสาระวิชา
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร:์            
ออกแบบบา้นใหม่
เหมาะสมกบัสภาพ
ภูมอิากาศ 

คณิตศาสตร:์ 
อตัราสว่น สดัสว่น และ
รอ้ยละ 

เทคโนโลยี: รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูและแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหา ออกแบบวธิกีารแกปั้ญหา โดย
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
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พอสมควร แต่บางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพา
เอาฝนมาตก แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ 
  - นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี้ได้  
   แนวคำตอบ ต้องศึกษาเรื่องลักษณะ และผลกระทบของพายุ ฝนฟ้าคะนอง  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  1. ครูจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Jigsaw โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิก กลุ่ม
ละ 3 คน จำนวน 4 กลุ่ม 
  2. แต่ละคนในกลุ่ม เลือกหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจรับผิดชอบ คือ 
   - การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนอง 
   - การเกิดพายุหมุนเขตร้อน และผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อน 
  3. ครูนำความรู้แต่ละหัวไปติดที่ผนังห้องด้านต่าง ๆ จากนั้นผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อ 
รวมตัวกันศึกษาหัวข้อที่ตนสนใจบริเวณที่ครูติดไว้ เป็นเวลา 15 นาที  
  4. นักเรียนกลับมายังกลุ่มหลักของตนเอง แต่ละคนนำความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอด  ให้
สมาชิกในกลุ่ม 
  5. นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา  
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันระดมความคิดและอภิปรายเพื่อออกแบบบ้านและพื้นที่
โดยรอบบ้านให้ปลอดภัยเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ  ครูคอยแนะนำให้นักเรียนเลือกและออกแบบ
วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้คำถามกระตุ้น 
เช่น  
   - วิธีการที ่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู ้ที ่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร 
(เหมาะกับผลกระทบของพายุ ฝนฟ้าคะนองหรือไม่) 
   - วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
หรือสังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร 
  2. นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข
อย่างละเอียด ลงในกระดาษบรู๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและคุ้มค่า ที่สุด 
ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดงถึงความ
พอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ
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สถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ) ตนมีทรัพยากรที่จะทำสิ่งนั้นหรือไม่ ยังขาดอะไร 
ครูคอยถามคำถามเพื่อชี้แนะแนวทาง ซึ่งนักเรียนควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 
  - ลักษณะหรือคุณสมบัติของบ้านที่เหมาะสมกับสภาพพายุ ฝนฟ้าคะนอง และอากาศร้อน 
  - คำนวณขนาดพื้นที่ของบ้าน และพื้นที่ที่ต้องตัดต้นยางเดิม 
  - วางตำแหน่งบ้านในพื้นที่ การจัดการพื้นที่ (นักเรียนอาจกำหนดให้มีองค์ประกอบอื่น ๆ 
ในพื้นที่)  
ขั้นท่ี 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  1. ใช้วิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (gallery walk) เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะผลงาน
ของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1.1 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึงจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (ลักษณะบ้าน ขนาดพื้นที่ตัวบ้าน การ
จัดจัดการพื้นที)่ โดยเน้นให้นักเรียนอธิบายให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะด้วย  
   1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น  
   1.3 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม 
   1.4 ครูให้สัญญาณ นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่โปสเตอร์แสดงผลงานของ
กลุ่มถัดไป (วนไปทางซ้ายมือ) เขียนแสดงความคิดเห็นลงในใบประเมินผลงาน 
   1.5 ศึกษาผลงาน อภิปราย และสรุปความคิดเห็น ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้
เขียนเครื่องหมายถูก (/) หน้าวิธีการแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่เห็นด้วยในวิธีการใดให้เขียนความคิดเห็น
ของตนเองลงไป  ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นใดให้เขียนเครื่องหมายคำถาม (?) 
   1.6 ให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์ 
  2. ร่วมกันสรุปและอภิปราย ความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนในห้องเรียน 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 
ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ 
8. สื่อการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ของ สสวท. 
  2. แผ่นความรู้ เรื่อง การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนอง และ
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน และผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อน 
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  3. กระดาษบรู๊ฟ 
  4. ปากกาเมจิก 12 สี 
  5. ปากกาเคมี 4 สี 
 9. แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ห้องสมุด 
   2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ระนองอยู่ในภาคใด มีภูมิอากาศอย่างไร (ทั้งนี้อาจให้นักเรียน
สืบค้น โดยอาจใช้แผนที่ หรือ Google map เพื่อดูที่ต้ังจังหวัดระนอง) 
10. การวัดและประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ ์
1. ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
- อธิบายการเกิด ผลกระทบของพายุฟ้า
คะนองและบอกวิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยได้ 
- อธิบายการเกิด ผลกระทบของพายุ
หมุนเขตร้อนและบอกวิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยได ้

- การทำใบ
กิจกรรม เรื่อง 
สถาปนิกน้อย 

 

- ใบกิจกรรม เรื่อง 
สถาปนิกน้อย 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                           
- นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา
ได้ 
- นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและพายุหมุนเขตร้อน  

-การตอบคำถาม 
-การทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน 

- แบบบันทึก
คะแนน 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
 - นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน 

พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (A)  
3.1 นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  

 
ตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของสมุดและส่งสมุดใน
คาบเรียน 

 
ไม่ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของสมุดแต่
ส่งสมุดในคาบเรียน 

 
ไม่ส่งสมุดในคาบเรียน 

3.2 นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอน  
 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆเป็น
บางครั้ง 

3.3 นักเรียนมีความ
รอบคอบ  

ทำแบบฝึกหัดรอบคอบ 
ถูกต้อง ไม่มีรอยลบหรือมี
รอยลบเล็กน้อย  

ทำแบบฝึกหัด
รอบคอบ ถูกต้อง แต่
มีรอยลบ  

ทำแบบฝึกหัด
รอบคอบ ถูกต้องบาง
ข้อและมีรอยลบ  

 

11. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
  11.1  ผู้สอน ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ต่อไปนี้  
             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. เนื้อหา/สาระที่
สอน 
 
 
 
 

กำหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเหมาะสม
กับเวลา วัย 
ความสามารถของ

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดและครบถ้วนตาม
กระบวนการ  
- เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการใช้ความรู้

- ลำดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ง่าย อยากเรียนรู้  
-เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
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             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

นักเรียนและบริบทของ
ท้องถิ่น  

มาใช้ในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา  

2. เวลา 
 
 
 

กำหนดเวลาได้
เหมาะสม กับเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียนรู้  

-เพื่อให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
กำหนด  
-ส่งเสริมให้นักเรียนทำ
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม
สำหรับนักเรียนท่ีไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
ตามขั้นตอน  

3. กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมะสม
สำหรับการนำพาผู้เรียน
ไปสู่เป้าหมาย และ
เหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  

แจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมให้นักเรียนทราบ
ก่อนการเรียนรู้  

4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

-เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความสนใจของนักเรียน  
-ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน  

-เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน 
-เสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนได้ง่าย
ข้ึน  

-การศึกษาลักษณะของ
ผู้เรียนก่อน จะช่วยให้ครู
เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน  
-เตรียมสื่อ/อุปกรณ์เพื่อ
สำรอง  

5. การวัดผล 
ประเมินผล 

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสม
กับตัวชี้วัด กิจกรรม และ
ผู้เรียน  

-เพื่อประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์  

-ศึกษาและสร้างเครื่องมือ
วัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัด
และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ 

เงื่อนไขความรู้: ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหา 
เงื่อนไขคุณธรรม: มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมมีความอดทน  
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  11.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง / 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
นักเรียนวางแผนและ
ออกแบบการแก้ปัญหาโดย
ระบุขนาด จำนวน ชนิดของ
วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ใน
การแก้ปัญหา สามารถหา
ได้ง่าย มีอยู่ในท้องถิ่น มี
ความพอดีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัญหา ไม่มาก
เกินไปและน้อยเกินไป 

- พิจารณาสถานการณ์ปัญหา อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ คำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์การ
ปัญหาอย่างถี่ถ้วน  
- ระบุปัญหาและรายละเอียดของปัญหา
ที ่ต ้องนำมาแก ้ไขพร ้อมก ับกำหนด
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา  
- เล ือกวิธ ีการแก้ป ัญหาที ่ เหมาะสม
ภายใต ้ เง ื ่อนไขท ี ่กำหนด ม ี เหต ุผล
ประกอบ 
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ ปัญหา เพื่อ
สรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 

- การคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการแก้ปัญหา โดย
ประเม ินความเป ็นไปได ้  และ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งที่
อ า จ ม ี ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ว ิ ธ ี ก า ร
แก้ปัญหาที่เลือก และผลกระทบท่ี
อ า จ เ ก ิ ด จ า ก ผ ล ข อ ง ว ิ ธ ี ก า ร
แก้ปัญหาที่เลือก 
- เ ล ื อ ก ว ิ ธ ี ก า ร แ ก ้ ป ั ญ ห า ที่
สอดคล ้องก ับบร ิบทเศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

เงื่อนไขความรู้ :  นักเรียนมีความรู้ เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองกระจาย พายุหมุนเขตร้อน ความรู้เบื้องต้นของ
จังหวัดระนอง (ภูมิภาค ภูมิอากาศ) นักเรียนวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ 
เงื่อนไขคุณธรรม :  พิจารณาความรอบคอบในการวางแผน ออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหา โดย
นักเรียนมีขั้นตอนที่สำคัญครบถ้วน มีความซื่อสัตย์ 
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2. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

ความรู้  - มีความรู้เกี่ยวกับ 
พายุฝนฟ้าคะนอง 
พายุหมุนเขตร้อน 
-มีความรู้ในการใช้
วัสดุให้ประหยัด และ
คุ้มค่า  

มีความรู้ในการ
วางแผนงานและ
การทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  

เป็นการนำเอาความรู้
ที่ได้ไปช่วยปรับ
สมดุลทาง
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  

มีความรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม ในการ
ทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม  

ทักษะ  มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

ทักษะในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทำ
สภาพแวดล้อมให้ 
น่าอยู่  

ทักษะในการ
นำเอาวัสดุใน
ท้องถิ่นมาใช้ 

ค่านิยม  เห็นคุณค่าของการใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น  
 

- ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การทำงานในกลุ่ม 
-ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม  

เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
ของการนำเอาวัสดุที่
อยู่รอบๆตัวเรามาใช้
ให้เกิดประโยชน์  

เห็นคุณค่าของ
สิ่งประดิษฐ์ที่ทำ 
มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

12. ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  คำถามข้อที่ 1 นักเรียนตอบคำถาม ว่า “ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร” (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 2 ระนองอยู่ในภาคใด มีภูมิอากาศอย่างไร (เงื่อนไข ความรู้) 
  คำถามข้อที่ 3 นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี้ได้ 
(เงื่อนไข ความรู้) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  คำถามข้อที่ 4 นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ เพื่อนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (เงื่อนไข ความรู้) 



  137 

 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการ
แก้ปัญหา  
  คำถามข้อที่ 5 วิธีการที่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู้ที่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร 
(เหมาะกับผลกระทบของพายุ ฝนฟ้าคะนองหรือไม่) (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 6 วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนหรือสังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
  คำถามข้อที่ 7 นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหา
ตามเงื่อนไขอย่างละเอียด ลงในกระดาษบรู๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและ
คุ้มค่าที่สุด ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดง
ถึงความพอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ)  
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  คำถามข้อที่ 8 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึง
จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (ลักษณะบ้าน ขนาดพื้นที่ตัวบ้าน การ
จัดจัดการพื้นที่) โดยเน้นให้นักเรียนอธิบายให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะด้วย (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 9 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม (เงื่อนไขคุณธรรม) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  คำถามข้อที่ 10 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหา ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ (การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี) 
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ใบกิจกรรม 
สถานการณ์ที่ 1  สถาปนิกน้อย 

      นักเรียนได้รับมรดกที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเกือบทั้งปี 
ปัจจุบันบนที่ดินผืนนี้ปลูกยางพาราซึ่งโตเต็มที่แล้วอยู่เต็มพื้นที่ นักเรียนต้องการปลูกบ้านบน
พื้นที่ดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ปลูกบ้านร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด นักเรียนจะออกแบบจัดการพื้นที่ 
จัดวางตำแหน่งบ้านและออกแบบบ้านให้มีลักษณะอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับกับสภาพ
ภูมิอากาศ  

 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  2. ระนองอยู่ในภาคใด มีภูมิอากาศอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  3. นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี้ได้  
 ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  4. พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  5. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  6. ผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนอง และผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 2 
เรื่อง  เจริญเติบโตได้ เจริญเติบโตดี รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21102 

เวลา 4 ชัว่โมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   มาตรฐาน ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์ อากาศ โดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและการใช้  
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แ ล ะ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 
   มาตรฐาน ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและ ประยุกต์ใช้ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. สาระสำคัญ 
  - การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตโดยมีการ
ตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
ระหว่างพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง คำพยากรณ์อากาศ  
  - การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน 
การคมนาคม การเกษตร การป้องกัน และ เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
   - แปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศได้ 
   3.2 ด้านกระบวนการ (P)  
  - นักเรียนมีทักษะกระบวนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     - นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเรื่อง ข่าวพยากรณ์อากาศ จากสื่อต่างๆได้ 
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  - นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์
อากาศได้ 
  3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   - นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
   - นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
4. พุทธธรรม / คุณธรรมที่บูรณาการ 
   อิทธิบาท 4 คือ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น                          
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
   - อธิบายเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ไปได้ 
  5.2 ความสามารถในการคิด 
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
   5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                           
      5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลความรู้ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
6. การบูรณาการสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
 
 
 

วิทยาศาสตร:์ การพยากรณ์อากาศ 

การบูรณาการสาระวิชา
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร:์            
วางแผนเลอืกชนิดของ
พชืปลูกใหเ้หมาะสมกบั
สภาพภูมอิากาศและ
สิง่แวดลอ้มของชุมชน 

คณิตศาสตร:์ 
อตัราสว่น สดัสว่น และ
รอ้ยละ 

เทคโนโลยี: รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูและแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหา ออกแบบวธิกีารแกปั้ญหา โดย
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  1. นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้  

สถานการณ์ที่ 2 
เจริญเติบโตได้ เจริญเติบโตดี 

     นักเรียนเป็นเกษตรกร อยู่จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านของเราประกอบอาชีพเกษตรกรเป็น
หลัก มีบริษัทแห่งหนึ่งต้องการช่วยเหลือโดยการจะนำพันธุ์พืชและต้นกล้าไปบริจาคเพื่อให้
เกษตรกรนำไปปลูก ให้นักเรียนวางแผนเลือกชนิดของพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การขายผลผลิต 

       2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
   - ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
            แนวคำตอบ วางแผนเลือกชนิดของพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
   - นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ปัญหาของสถานการณ์นี้ได้ 
   แนวคำตอบ ต้องศึกษาการพยากรณ์อากาศของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเวลาการ
เพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ 
   - การพยากรณ์อากาศคืออะไร 
   - การพยากรณ์อากาศมีความสำคัญอย่างไร 
   - องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ มีอะไรบ้าง 
  2. ครูอธิบาย เรื่อง แผนที่อากาศ โดยแผนที่จะระบุสภาพอากาศเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูล
พื้นฐานที่นักอุตุนิยมวิทยาใช้พยากรณ์อากาศ จากนั้นครูจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Card Sort โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิก กลุ่มละ 3 คน จำนวน 4 กลุ่ม ครูจัดเตรียม บัตรคำและบัตร
ภาพ เรื่อง สัญลักษณ์ของการพยากรณ์อากาศไว้ โดยนำบัตรภาพไปติดบริเวณสนามบาสเกตบอล 
  3. นักเรียนจับบัตรคำ ซึ่งเป็นความหมายของบัตรภาพ แล้วนำบัตรคำที่ได้ไปจับคู่บัตร
ภาพที่ครูติดไว้บริเวณสนามบาสเกตบอล 
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  4. ครู บอกความหมายของสัญลักษณ์ นักเรียนวิ่งไปหยิบบัตรภาพให้ตรงกับความหมายที่
ครูบอก กลุ่มไหนหยิบได้ถูกต้องและเร็วที่สุด ได้ 1 คะแนน 
  5. นักเรียน ทำใบงานบอกความหมายของเกณฑ์การพยากรณ์อากาศ  
  6. นักเรียนจับฉลากแผนที่พื้นผิว เพื่อการพยากรณ์อากาศ ร่วมกันแปลความหมายจาก
แผนที่พื ้นผิวที่กลุ่มจับได้ พร้อมทั้งออกมานำเสนอผลการแปลความหมายจากตัวอย่างแผนที่
อากาศ 
  7. นักเรียนศึกษาอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จาก 
https://www.tmd.go.th/agromet.php กับ https://www.kanchanaburi-
info.com/th/weather.html และร่วมกันสรุปสภาพอากาศแต่ละระยะของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้
วางแผนการเพาะปลูกพืช ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้น 
  8. นักเรียนร่วมกันศึกษาชนิดของพืชที่จะปลูก และร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ชนิดของพืชที่ปลูกในชุมชนของเรา 
   - ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศแต่ละช่วง จากการศึกษาข้อมูล 
   - ลักษณะของพืชแต่ละชนิด ได้แก่ ระยะเวลาในการปลูก ปริมาณน้ำ ความชื้นที่
พืชต้องการ อุณหภูมิ และแสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา  
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันระดมความคิด จัดกระทำข้อมูลโดยวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพืชที่จะปลูกพืชแต่ละช่วงเวลา และอภิปรายเพื่อวางแผนเลือกชนิดของพืชปลูกให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของชุมชนในแต่ละเดือนเพื่อเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ครูคอยแนะนำให้นักเรียน
เลือกและออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้คำถามกระตุ้นเช่น  
   - วิธีการที ่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู ้ที ่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร                   
(เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และการพยากรณ์หรือไม่) 
  - วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือ
สังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร 
  2. นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข
อย่างละเอียด ลงในกระดาษบรุ๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและคุ้มค่ าที่สุด 
ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดงถึงความ
พอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ
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สถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ) ตนมีทรัพยากรที่จะทำสิ่งนั้นหรือไม่ ยังขาดอะไร 
ครูคอยถามคำถามเพื่อชี้แนะแนวทาง ซึ่งนักเรียนควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 
  - สภาพภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในแต่ละเดือน 
  - พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี 
  - ช่วงเวลาการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด  
  - อัตราส่วนร้อยละของความเหมาะสมของพืช ที่จะปลูกพืชแต่ละช่วงเวลา 
ขั้นท่ี 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  1. ใช้วิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (gallery walk) เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะผลงาน
ของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1.1 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึงจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (ชนิดของพืช ช่วงเวลาในการปลูก) โดย
เน้นให้นักเรียนอธิบายให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะด้วย  
   1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น  
   1.3 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม 
   1.4 ครูให้สัญญาณ นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่โปสเตอร์แสดงผลงานของ
กลุ่มถัดไป (วนไปทางซ้ายมือ) เขียนแสดงความคิดเห็นลงในใบประเมินผลงาน 
   1.5 ศึกษาผลงาน อภิปราย และสรุปความคิดเห็น  ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้
เขียนเครื่องหมายถูก (/)  หน้าวิธีการแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่เห็นด้วยในวิธีการใดให้เขียนความคิดเห็น
ของตนเองลงไป  ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นใดให้เขียนเครื่องหมายคำถาม (?) 
   1.6 ให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์ 
  2. ร่วมกันสรุปและอภิปราย ความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนในห้องเรียน 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 
ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ 
8. สื่อการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ของ สสวท. 
   2. บัตรคำและบัตรภาพ เรื่อง สัญลักษณ์ของการพยากรณ์อากาศ 
  3. แผนที่พื้นผิว เพื่อการพยากรณ์อากาศ 



  144 

  4. กระดาษบรู๊ฟ 
  5. ปากกาเมจิก 12 สี 
 9. แหล่งการเรียนรู้ 
     1. ห้องสมุด 
  2.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จาก    
  - https://www.tmd.go.th/agromet.php 
   - https://www.kanchanaburi-info.com/th/weather.html 
10. การวัดและประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ ์
1. ด้านความรู้ (K)  
    - นักเร ียนสามารถแปลความหมาย
ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศได้ 

- การทำใบ
กิจกรรม เรื่อง 
เจริญเติบโตได้
เจริญเติบโตดี 

- ใบกิจกรรม เรื่อง 
เจริญเติบโตได้
เจริญเติบโตดี 

ได้คะแนนร้อยละ 
70 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                            
    - นักเรียนมีทักษะกระบวนออกแบบ
วิธ ีการแก ้ป ัญหาตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 
    - นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเรื ่อง 
ข่าวพยากรณ์อากาศ จากสื่อต่างๆได้ 
     - นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำ
พยากรณ์อากาศได้ 

-การตอบ
คำถาม 

-การทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

- แบบบันทึก
คะแนน 

ได้คะแนนร้อยละ 
70 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 
    - นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
     - นักเรียนอยู่อย่างพอเยง 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้คะแนนร้อยละ 
70 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน 

พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (A)  
3.1 นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  

 
ตรวจสอบความ ถูกต้องของ
สมุดและส่งสมุดในคาบเรียน 

 
ไม่ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของสมุดแต่ส่ง
สมุดในคาบเรียน 

 
ไม่ส่งสมุดในคาบเรียน 

3.2 นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอน  
 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู ้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆเป็น
บางครั้ง 

3.3 นักเรียนมีความ
รอบคอบ  

ทำแบบฝึกหัดรอบคอบ 
ถูกต้อง ไม่มีรอยลบหรือมี
รอยลบเล็กน้อย  

ทำแบบฝกึหัดรอบคอบ 
ถูกต้อง แต่มีรอยลบ  

ทำแบบฝึกหัด
รอบคอบ ถูกต้องบาง
ข้อและมีรอยลบ  

11. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
  11.1  ผู้สอน ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ต่อไปนี้  

             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกัน 

ในตัวที่ดี 
1. เนื้อหา/สาระที่สอน 
 
 
 
 

กำหนดเนื้อหาได้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
เหมาะสมกับเวลา วัย 
ความสามารถของนักเรียน
และบริบทของท้องถิ่น  

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและ
ครบถ้วนตามกระบวนการ  
- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการใช้ความรู้มาใช้ในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  

- ลำดับเนื้อหาจากง่าย
ไปหายาก เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
อยากเรียนรู้  
-เตรียมเนื้อหาในการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุม
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             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกัน 

ในตัวที่ดี 
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  

2. เวลา 
 
 
 

กำหนดเวลาได้เหมาะสม 
กับเนื้อหา และกิจกรรมการ
เรียนรู้  

-เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ครบถ้วนตามที่กำหนด  
-ส่งเสริมให้นักเรียนทำ
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม
สำหรับนักเรียนท่ีไม่
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ตาม
ขั้นตอน  

3. กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ได้เหมะสมสำหรับการ
นำพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
และเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  

แจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมให้นักเรียน
ทราบก่อนการเรียนรู้  

4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

-เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ และความสนใจ
ของนักเรียน  
-ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน  

-เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน 
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจใน
บทเรียนได้ง่ายขึ้น  

-การศึกษาลักษณะ
ของผู้เรียนก่อน จะ
ช่วยให้ครูเตรียมสื่อ/
อุปกรณ์ได้เหมาะสม
กับนักเรียน  
-เตรียมสื่อ/อุปกรณ์
เพื่อสำรอง  

5. การวัดผล 
ประเมินผล 

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัด กิจกรรม และผู้เรียน  

-เพื่อประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์  

-ศึกษาและสร้าง
เครื่องมือวัดผลให้ตรง
ตามตัวชี้วัดและผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ 

เงื่อนไขความรู้: ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหา 

เงื่อนไขคุณธรรม: มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมมีความอดทน  



  147 

  11.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง / 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

นักเรียนวางแผนและ
ออกแบบการแก้ปัญหา
โดยระบุขนาด จำนวน 
ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่
เลือกใช้ในการแก้ปัญหา 
สามารถหาได้ง่าย มีอยู่
ในท้องถิ่น มีความพอดี
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัญหา ไม่มากเกินไปและ
น้อยเกินไป 

- พิจารณาสถานการณ์ป ัญหา อย ่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ คำนึงถึงปัจจัย                
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปัญหา
อย่างถี่ถ้วน  
- ระบุปัญหาและรายละเอียดของปัญหาที่
ต ้ อ ง น ำ ม า แ ก ้ ไ ข พ ร ้ อ ม ก ั บ ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา  
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนด มีเหตุผลประกอบ 
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ ปัญหา เพื่อสรุป
ข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 

- การคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการแก้ปัญหา โดย
ประ เม ินความ เป ็น ไปไ ด ้  และ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั ้งที่
อาจมีผลกระทบต่อวิธีการแก้ปัญหา
ที ่เลือก และผลกระทบที ่อาจเกิด
จากผลของวิธีการแก้ปัญหาท่ีเลือก 
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับบริบทเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

เงื่อนไขความรู ้:   - นักเรียนมีความรู้ เรื่องการพยากรณ์อากาศ 
                             - นักเรียนวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ 
เงื่อนไขคุณธรรม :  พิจารณาความรอบคอบในการวางแผน ออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหา โดย
นักเรียนมีขั้นตอนที่สำคัญครบถ้วน มีความซื่อสัตย์ในการประเมินให้คะแนนเพื่อน 
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2. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

ความรู้  - มีความรู้เกี่ยวกับ การ
พยากรณ์อากาศ  
-มีความรู้ในการใช้วัสดุ
ให้ประหยัด และคุ้มค่า  

มีความรู้ในการ
วางแผนงานและการ
ทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม  

เป็นการนำเอา
ความรู้ที่ได้ไปช่วย
ปรับสมดุลทาง
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  

มีความรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม ใน
การทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  

ทักษะ  มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  

ทักษะในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทำ
สภาพแวดล้อม  

ทักษะในการ
นำเอาวัสดุใน
ท้องถิ่นมาใช้ 

ค่านิยม  เห็นคุณค่าของการใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น  
 

- ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การทำงานในกลุ่ม 
-ยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม  

เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
ของการนำเอาวัสดุที่
อยู่รอบๆตัวเรามาใช้
ให้เกิดประโยชน์  

เห็นคุณค่าของ
สิ่งประดิษฐ์ที่ทำ 
มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 12. ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  คำถามข้อที่ 1 นักเรียนตอบคำถาม ว่า “ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร” (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 2 นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี ้ได้  
(เงื่อนไข ความรู้) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  คำถามข้อที่ 3 นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ (เงื่อนไข ความรู้) 
   การพยากรณ์อากาศคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การพยากรณ์อากาศ มีอะไรบ้าง 
  คำถามข้อที่ 4 นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ เพื่อนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (เงื่อนไข ความรู้) 
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  คำถามข้อที่ 5 นักเรียนร่วมกันศึกษาชนิดของพืชที่จะปลูก และร่วมกันอภิปรายสรุปใน
ประเด็นต่อไปนี ้(การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
   - ชนิดของพืชที่ปลูกในชุมชนของเรา 
   - ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศแต่ละช่วง จากการศึกษาข้อมูล 
   - ลักษณะของพืชแต่ละชนิด ได้แก่ ระยะเวลาในการปลูก ปริมาณน้ำ ความชื้นที่
พืชต้องการ อุณหภูมิ และแสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั ้นที ่ 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการ
แก้ปัญหา  
  คำถามข้อที่ 6 วิธีการที่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู้ที่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร 
(เหมาะกบัผลกระทบของพายุ ฝนฟ้าคะนองหรือไม่) (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 7 วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนหรือสังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
  คำถามข้อที่ 8 นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหา
ตามเงื่อนไขอย่างละเอียด ลงในกระดาษบรู๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและ
คุ้มค่าที่สุด ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดง
ถึงความพอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ)  
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นท่ี 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  คำถามข้อที่ 9 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึง
จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (ชนิดของพืช ช่วงเวลาในการปลูก) (มี
เหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 10 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลง
ในกระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม (เงื่อนไขคุณธรรม) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นท่ี 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  คำถามข้อที่ 11 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหา ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ (การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี) 
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ใบกิจกรรม  
สถานการณ์ที่ 2 เจริญเติบโตได้ เจริญเติบโตดี  

     นักเรียนเป็นเกษตรกร อยู่จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านของเราประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มี
บริษัทแห่งหนึ่งต้องการช่วยเหลือโดยการจะนำพันธุ์พืชและต้นกล้าไปบริจาคเพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูก 
ให้นักเรียนวางแผนเลือกชนิดของพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อ มของชุมชน 
เพื่อเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 

 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2. นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ปัญหาของสถานการณ์นี้ได้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
  3. การพยากรณ์อากาศคืออะไร 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
  4. การพยากรณ์อากาศมีความสำคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  5. องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  6. ชนิดของพืชที่ปลูกในชุมชนของเรา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  7. ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศแต่ละช่วง จากการศึกษาข้อมูล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  8. ลักษณะของพืชแต่ละชนิด ได้แก่ ระยะเวลาในการปลูก ปริมาณน้ำ ความชื้นที่พืช
ต้องการ อุณหภูมิ และแสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 3 
เรื่อง  พลังจิ๋วเปลี่ยนโลก รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21102 

เวลา 4 ชัว่โมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
จาก ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   มาตรฐาน ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลกโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก 
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม  วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
   มาตรฐาน ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที ่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้ าใจ วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 
   มาตรฐาน ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและ ประยุกต์ใช้ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. สาระสำคัญ 
  - ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยทาง ธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อย
แก๊ส เร ือนกระจกสู ่บรรยากาศ แก๊สเร ือนกระจกที ่ถ ูกปลดปล่อย มากที ่ส ุด ได้แก่ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 
  - การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น 
การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลง วัฏจักรน้ำ การเกิด
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ขึ้นมนุษย์จึงควรเรียนรู้แนว
ทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์ ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและแนวทาง 
การลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความรู้ (K)  
   - นักเรียนสามารถอธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   - นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลกได้ 
   3.2 ด้านกระบวนการ (P)  
   -  นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาได้ 
   -  นักเรียนสามารถสืบค้นและวิเคราะห์สาเหตุและผลของเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลกได้ 
   - นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ได้ 
  3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   - นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
   - นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
4. พุทธธรรม / คุณธรรมที่บูรณาการ 
   อิทธิบาท 4 คือ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น                          
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
   - อธิบายเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ไปได้ 
  5.2 ความสามารถในการคิด 
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
  5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                           
  5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลความรู้ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
6. การบูรณาการสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
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7. สาระการเรียนรู ้
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  1. นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ 

สถานการณ์ที่ 3  
พลังจิ๋วเปลี่ยนโลก 

    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก เนื่องจากการกิจกรรมอันหลากหลายของ
มนุษย์ ทำให้เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลต่อปัจจุบัน โลกของเรามีอุณหภูมิ
สูงขึ้น สภาพภูมิอากาศบนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วมขัง
อย่างรุนแรง นักเรียนจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนของเรา
ได้อย่างไร 

       2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
   - ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
   แนวคำตอบ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชน
ของเรา 
  - นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี้ได้  
   แนวคำตอบ  ต้องศึกษาเร ื ่อง สาเหตุการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
ปรากฏการณ์โลกร้อน,  กิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ, กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้แต่ละชนิดดูดซับได ้

วิทยาศาสตร:์ ปรากฏการณ์เรอืนกระจก แก๊สเรอืนกระจก 

การบูรณาการสาระวิชา
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร:์            
ออกแบบกจิกรรมช่วย
ลดปรมิาณคารบ์อนที่
เกดิจากการด ารงชวีติ
ของคนในชุมชน 

คณิตศาสตร:์ 
อตัราสว่น สดัสว่น และ
รอ้ยละ 

เทคโนโลยี: รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูและแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหา ออกแบบวธิกีารแกปั้ญหา โดย
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
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 ขั้นท่ี 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  1. ครูจัดการเรียนรู้ รูปแบบ ม้าหมุน (Carousel) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย มี
สมาชิก กลุ่มละ 3 คน จำนวน 4 กลุ่ม 
  2. ครูกำหนดประเด็นคำถามที่แตกต่างกัน จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 
   หัวข้อที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์โลกร้อน คืออะไร 
   หัวข้อที่ 2 สาเหตุใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์
โลกร้อน      
   หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมใดของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
   หัวข้อที่ 4 กิจกรรมใดที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อที่ตนจะได้รับ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่
กำหนดให ้
  3. ครูแจกปากกาสีต่างกันให้แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งนำใบแต่ละหัวข้อไปติดผนังห้อง 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนที่ประเด็นคำถามแรกและระดมความคิดเขียนลงบนกระดาษนั้น 
  5. เมื่อครูให้สัญญาณ ทุกกลุ่มเดินทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปยังหัวข้อถัดไป แล้วอ่าน
ศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปรายผลงานของกลุ่มอื่นที่เขียนไว้ และทำเครื่องหมายถูกในหัวข้อ
แนวความคิดที่กลุ่มเห็นด้วย รวมทั้งเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ จนครบทุกกลุ่ม 
  6. นักเรียน ช่วยกันอภิปรายและสรุปแต่ละประเด็นคำถาม ในส่วนที่สมาชิกในห้องส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด ครูอธิบายเพิ่มเติม หากหัวข้อใดสิ่งที่นักเรียนตอบยังไม่ครบเนื้อหา 
  7. นักเรียนชมวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4 จากนั้น ครู
และนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคลิปวิดีที่ชม ในหัวข้อต่อไปนี้  
  - นักเรียนสังเกตเห็นพฤติกรรมใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - นักเรียนเคยทำพฤติกรรมใดบ้างที่เหมือนกับคลิปวิดีโอ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา  
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดและอภิปรายเพื่อวางแผนเลือกกิจกรรมที่ชว่ย
ลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนของเรา ครูคอยแนะนำให้นักเรียนเลือก
และออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
คำถามกระตุ้นเช่น  
  - วิธีการที่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู้ที่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร (เหมาะกับ
ความสามารถเรา หรือเราสามารถลงมือทำได้หรือไม่) 

https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
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  - วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือ
สังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร 
  2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ที ่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ จาก 
http://61.19.16.38/environ/index.php 
  3. นักเรียนคำนวณหาปริมาณคาร์บอนที่ดูดซับของต้นไม้ จาก  
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/CalculateCarbonCredit.aspx?fbclid=IwAR
009c-7MlKQ6kn8qDIO5TZVYtDzfQhgakfpVeywNHzl8REyFTgnCW9SFdk 
  4. นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข
อย่างละเอียด ลงในกระดาษบรู๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและคุ้มค่าที่สุด 
ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดงถึงความ
พอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ) ตนมีทรัพยากรที่จะทำสิ่งนั้นหรือไม่ ยังขาดอะไร 
ครูคอยถามคำถามเพื่อชี้แนะแนวทาง ซึ่งนักเรียนควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 
   - รายชื่อกิจกรรม    - หลักการและเหตุผล 
   - วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   - กลุ่มเป้าหมาย 
   - วิธีดำเนินกิจกรรม   - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  1. ใช้วิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (gallery walk) เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะผลงาน
ของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1.1 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึงจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (รายชื่อกิจกรรม, หลักการและเหตุผล, 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีดำเนินกิจกรรม, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) โดยเน้น
ให้นักเรียนอธิบายให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะด้วย  
   1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น  
   1.3 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม 
   1.4 ครูให้สัญญาณ นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่โปสเตอร์แสดงผลงานของ
กลุ่มถัดไป (วนไปทางซ้ายมือ) เขียนแสดงความคิดเห็นลงในใบประเมินผลงาน 

http://61.19.16.38/environ/index.php
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   1.5 ศึกษาผลงาน อภิปราย และสรุปความคิดเห็น  ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้
เขียนเครื่องหมายถูก (/) หน้าวิธีการแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่เห็นด้วยในวิธีการใดให้เขียนความคิดเห็น
ของตนเองลงไป  ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นใดให้เขียนเครื่องหมายคำถาม (?) 
   1.6 ให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์ 
  2. ร่วมกันสรุปและอภิปราย ความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนในห้องเรียน 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา 
ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ 
8. สื่อการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ของ สสวท. 
  2. วิดีโอประกอบเนื้อหาสาระ 
  3. กระดาษบรู๊ฟ 
  4. ปากกาเมจิก 12 สี 
  5. ปากกาเคมี 4 สี 
9. แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4 
   -  ข ้อม ูลปร ิมาณคาร ์บอนไดออกไซต ์  ท ี ่ปล ่อยออกส ู ่บรรยากาศ จาก 
http://61.19.16.38/environ/index.php 
   - ปริมาณคาร์บอนที่ดูดซับของต้นไม้ จาก  
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/CalculateCarbonCredit.aspx?fbclid=IwAR
009c-7MlKQ6kn8qDIO5TZVYtDzfQhgakfpVeywNHzl8REyFTgnCW9SFdk 
  

https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
http://61.19.16.38/environ/index.php
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/CalculateCarbonCredit.aspx?fbclid=IwAR009c-7MlKQ6kn8qDIO5TZVYtDzfQhgakfpVeywNHzl8REyFTgnCW9SFdk
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/CalculateCarbonCredit.aspx?fbclid=IwAR009c-7MlKQ6kn8qDIO5TZVYtDzfQhgakfpVeywNHzl8REyFTgnCW9SFdk
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10. การวัดและประเมินผล 
พฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ ์

1. ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
- นักเรียนสามารถอธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- นักเร ียนตระหนักถ ึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลกได้ 

- การทำใบ
กิจกรรม เรื่อง 
ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก 
 

- ใบกิจกรรม 
เรื่อง 

พลังจิ๋วเปลี่ยน
โลก 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนสามารถสืบค้นและวิเคราะห์สาเหตุ
และผลของเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
โลกได้ 
- นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลกได้ 

-การตอบคำถาม 
-การทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน 
 

- แบบบันทึก
คะแนน 

- แบบบันทึก
การออกแบบ

วิธีการ
แก้ปัญหา 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 
- มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
- นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน 

พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (A)  
3.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
สมุดและส่งสมุดในคาบ
เรียน 

 
ไม่ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของสมุดแต่ส่ง
สมุดในคาบเรียน 

 
ไม่ส่งสมุดในคาบ
เรียน 

3.2 นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การเรียนการสอน  
 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน มี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง 

3.3 นักเรียนมีความรอบคอบ  ทำแบบฝึกหัดรอบคอบ 
ถูกต้อง ไม่มีรอยลบหรือมี
รอยลบเล็กน้อย  

ทำแบบฝึกหัด
รอบคอบ ถูกต้อง แต่มี
รอยลบ  

ทำแบบฝึกหัด
รอบคอบ ถูกต้อง
บางข้อและมีรอย
ลบ  
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11. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
  11.1  ผู้สอน ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ต่อไปนี้  

             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความมีภูมิคุ้ม 
กันในตัวที่ดี 

1. เนื้อหา/สาระที่สอน 
 
 
 
 

กำหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเหมาะสม
กับเวลา วัย 
ความสามารถของ
นักเรียนและบริบทของ
ท้องถิ่น  

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดและครบถ้วนตาม
กระบวนการ  
- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการใช้ความรู้มาใช้ใน
การออกแบบวิธีการ
แกป้ัญหา  

- ลำดับเนื้อหาจากง่าย
ไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย อยากเรียนรู้  
-เตรียมเนื้อหาในการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  

2. เวลา 
 
 
 

กำหนดเวลาได้
เหมาะสม กับเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียนรู้  

-เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ครบถ้วนตามที่กำหนด  
-ส่งเสริมให้นักเรียนทำ
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม
สำหรับนักเรียนท่ีไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้ตามขั้นตอน  

3. กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
 

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมะสมสำหรับ
การนำพาผู้เรียนไปสู่
เป้าหมาย และ
เหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  

แจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมให้นักเรียน
ทราบก่อนการเรียนรู้  

4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

-เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความสนใจของนักเรียน  
-ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน  

-เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน 
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

-การศึกษาลักษณะของ
ผู้เรียนก่อน จะช่วยให้
ครูเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน  
-เตรียมสื่อ/อุปกรณ์เพื่อ
สำรอง  
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             3 ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความมีภูมิคุ้ม 
กันในตัวที่ดี 

5. การวัดผล 
ประเมินผล 

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสม
กับตัวชี้วัด กิจกรรม และ
ผู้เรียน  

-เพื่อประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์  

-ศึกษาและสร้าง
เครื่องมือวัดผลให้ตรง
ตามตัวชี้วัดและผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ 

เงื่อนไขความรู:้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหา 
เงื่อนไขคุณธรรม: มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมมีความอดทน  

 11.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง / 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
นักเรียนวางแผนและออกแบบการ
แก้ปัญหาโดยระบุขนาด จำนวน 
ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ใน
การแก้ปัญหา สามารถหาได้ง่าย มี
อยู่ในท้องถิ่น มีความพอดีเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัญหา ไม่มาก
เกินไปและน้อยเกินไป 

- พิจารณาสถานการณ์ปัญหา 
อ ย ่ า ง ม ี เ ห ต ุ ผ ล ต า ม ห ลั ก
วิชาการ คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ
ปัญหาอย่างถี่ถ้วน  
- ระบุปัญหาและรายละเอียด
ของปัญหาที่ต้องนำมาแก้ไข
พร้อมกับกำหนดวัตถุประสงค์
ในการแก้ปัญหา  
- เล ือกว ิธ ีการแก ้ป ัญหาที่
เหมาะสมภายใต้ เง ื ่อนไขที่
กำหนด มีเหตุผลประกอบ 
- ว ิ เคราะห ์แนวทางการแก้  
ปัญหา เพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัด
ของวิธีการแก้ปัญหา 

- การคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการแก้ปัญหา 
โดยประเมินความเป็นไปได้ และ
ผลกระทบในด ้านเศรษฐกิจ 
ส ั ง ค ม  ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  แ ล ะ
วัฒนธรรม ทั้งที่อาจมีผลกระทบ
ต่อวิธีการแก้ปัญหาที่เลือก และ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากผลของ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเลือก 
- เล ื อกว ิ ธ ี ก าร แก ้ ป ั ญ ห า ที่
สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

เงื่อนไขความรู ้:   - นักเรียนมีความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                             - นักเรียนวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ 
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เงื่อนไขคุณธรรม :  พิจารณาความรอบคอบในการวางแผน ออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหา โดย
นักเรียนมีขั้นตอนที่สำคัญครบถ้วน มีความซื่อสัตย์ 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

ความรู้  - มีความรู้เกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ  
-มีความรู้ในการใช้วัสดุ
ให้ประหยัด และคุ้มค่า  

มีความรู้ในการ
วางแผนงานและ
การทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  

เป็นการนำเอา
ความรู้ที่ได้ไปช่วย
ปรับสมดุลทาง
สิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่  

มีความรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม ใน
การทำงาน
ร่วมกันเปน็กลุ่ม  

ทักษะ  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

ทักษะในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทำ
สภาพแวดล้อมให้ 
น่าอยู่  

ทักษะในการ
นำเอาวัสดุใน
ท้องถิ่นมาใช้ 

ค่านิยม  เห็นคุณค่าของการใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น  
 

- ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การทำงานในกลุ่ม 
-ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม  

เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดย
การปลูกฝังให้เห็น
คุณค่าของการ
นำเอาวัสดุที่อยู่
รอบๆตัวเรามาใช้
ให้เกิดประโยชน์  

เห็นคุณค่าของ
สิ่งประดิษฐ์ที่ทำ 
มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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12. ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์  
  คำถามข้อที่ 1 นักเรียนตอบคำถาม ว่า “ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร” (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 2 นักเรียนต้องศึกษาเรื ่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี ้ได้  
(เงื่อนไข ความรู้) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  คำถามข้อที่ 3 ครูกำหนดประเด็นคำถามที่แตกต่างกัน จำนวน 4 หัวข้อ (เงื่อนไข ความรู้) 
ได้แก ่
   หัวข้อที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์โลกร้อน คืออะไร 
   หัวข้อที่ 2 สาเหตุใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์
โลกร้อน      
   หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมใดของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
   หัวข้อที่ 4 กิจกรรมใดที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ   
  คำถามข้อที่ 4 นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ เพื่อนำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (เงื่อนไข ความรู้) 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั ้นที ่ 3 ขั้นการวางแผนและออกแบบการ
แก้ปัญหา  
  คำถามข้อที่ 5 วิธีการที่นักเรียนเลือกสอดคล้องกับความรู้ที่ศึกษามาหรือไม่ เพราะอะไร 
(เหมาะกับผลกระทบของพายุ ฝนฟ้าคะนองหรือไม่) (มีเหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 6 วิธีการที่นักเรียนเลือกอาจมีผลดี หรือผลเสียอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนหรือสังคมอย่างไร จะป้องกันอย่างไร (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
  คำถามข้อที่ 7 นักเรียนถ่ายทอดแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบร่าง แสดงการแก้ปัญหา
ตามเงื่อนไขอย่างละเอียด ลงในกระดาษบรู๊ฟ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและ
คุ้มค่าที่สุด ระบุขนาด จำนวน ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ แสดง
ถึงความพอดีต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ปัญหา (ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ)  
 คำถามกระตุน้เพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินวิธีแก้ปัญหา 
  คำถามข้อที่ 9 อภิปรายร่วมกันว่าในการประเมินชิ้นงานควรประเมินในประเด็นใดบ้าง จึง
จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา (รายชื่อกิจกรรม, หลักการและเหตุผล
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, วัตถุประสงค์ของกิจกรรม, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีดำเนินกิจกรรม, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) (มี
เหตุผล) 
  คำถามข้อที่ 10 นักเรียนนำแบบร่าง แสดงกลไกวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ทีเขียนลง
ในกระดาษบรู๊ฟไปติดไว้ที่ผนัง จากนั้นยืนประจำอยู่ที่กลุ่มของตนเอง พร้อมแจกใบประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม (เงื่อนไขคุณธรรม) 
 
 คำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงขั้นที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  คำถามข้อที่ 11 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อสรุปข้อดี ข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหา ทำการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาจนมีประสิทธิภาพตามต้องการ (การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี) 
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ใบกิจกรรม 
สถานการณ์ที่ 3 พลังจิ๋วเปลี่ยนโลก 

    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก เนื่องจากการกิจกรรมอันหลากหลายของ
มนุษย์ทำให้เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลต่อปัจจุบัน โลกของเรามีอุณหภูมิ
สูงขึ้น สภาพภูมิอากาศบนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง   ก่อให้เกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วมขัง
อย่างรุนแรง นักเรียนจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนของเรา
ได้อย่างไร 

นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

  2. นักเรียนต้องศึกษาเรื่องใดบ้างจึงจะแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นี้ได้ 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  3. นักเรียนวางแผนเลือกกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการดำรงชีวิตของคน
ในชุมชนของเรา นักเรียนควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 
   - รายชื่อกิจกรรม 
   - หลักการและเหตุผล 
   - วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
   - กลุ่มเป้าหมาย 
   - วิธีดำเนินกิจกรรม 
   - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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แบบวัดความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนนเต็ม 60 คะแนน เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

คำชี้แจง: แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 1 ตอน  
1) แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 3 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 20 คะแนน 

 2) ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้อง ลงในกระดาษคำตอบ 
……………………………………………………………………………………………………… 

สถานการณ์ที่ 1 รักษ์แหล่งน้ำ 
        หมู่บ้านทุ่งนา เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดอ่างเก็บน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจับ
สัตว์น้ำไปขาย ต่อมามีธุรกิจแพเกิดขึ ้นเป็นจำนวนมาก และมักจะทิ้งขยะและของเสียลงแม่น้ำ เช่น 
ถุงพลาสติก เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ เป็นต้น ทำให้น้ำเน่าเสีย ซึ่งมีผลต่อการแพร่พันธุ์ของสัตวน์้ำ 
จนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับสัตว์น้ำไปขายได ้

1.1 จากข้อมูลข้างต้น อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์ที่กำหนดให้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
1.2 นักเรียนระบุแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
1.3 จากวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาใด เพราะอะไรจึงเลือกวิธีนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.4 ให้นักเรียนเขียนภาพร่างแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยละเอียด อธิบายแนวคิดในการทำงาน ระบุ
ขนาด วัสดุที่ใช้  

 
 

 
1.5 ประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และความคิดสำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
1.6 ให้นักเรียนอธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 1 รักษ์แหล่งน้ำ  

ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 
จากข้อมูลข้างต้น อะไร
คือปัญหาท่ีสำคัญที่สุด
ของสถานการณ์ที่
กำหนดให้ 

ตอบปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ข้อละ 2 
คะแนน จากรายการต่อไปนี้ 
- น้ำเน่าเสีย 

2 สามารถให้คะแนน
ได้ถ้าใช้คำอ่ืน ๆ ที่
หมายถึง  
น้ำเน่าเสีย 

นักเรียนระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา 3 วิธี 

ตอบแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  วิธีละ 
1 คะแนน จากรายการต่อไปนี้ 
   - รณรงค์การทิ้งขยะลงอ่างเก็บน้ำ 
    - ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
    - ขอให้ปิดกิจการแพ 
    - ติดต้ังระบบคัดแยกและบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล 

3 สามารถให้คะแนน
ได้ถ้าใช้คำอ่ืน ๆ ที่
หมายถึง  
การทำให้เกิดการ
น้ำเน่าเสีย
น้อยลง เช่น การ
ปลูกพืชน้ำ การ
ลดการใช้สารเคมี
เพื่อการเกษตร 
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 1 รักษ์แหล่งน้ำ  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

    - คำตอบอ่ืน ๆ ที่สามารถแก้ปัญหานำ
เน่าเสียเนื่องจากธุรกิจแพ ที่มักทิ้งขยะ 
ของเสีย สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำได้ 

จากวิธีแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ นักเรียนเลือก
วิธีแก้ปัญหาใด เพราะ
อะไรจึงเลือกวิธีนั้น 

ตอบเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
ปัญหา เป็นไปได้ มา 1 วิธี  ได้ 1 คะแนน 
และให้เหตุผลประกอบ ที่สอคล้องกับ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 1 คะแนน เช่น       
    - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจาก 
สาเหตุหลักมาจากแพ และมีขยะอยู ่ซึ่ง
ต้องแยกออกก่อน  หรือ พิจารณาจาก
วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนที่นักเรียน
ตอบในข้อข้างต้น ที่เป็นไปได้และเกิดผล 
กระทบน้อยที ่ส ุดพร้อมทั ้งให้เหตุผลที่
สอดคล้อง 

2  

ให้นักเรียนเขียนภาพร่าง
แสดงวิธีการแก้ปัญหา
โดยละเอียด อธิบาย
แนวคิดในการทำงาน 
ระบุขนาด/จำนวน วัสดุ
ที่ใช้   

การให้คะแนนดูจากคำอธิบายภาพวาด
ประกอบ โดยให้คะแนนจุดที่ตรงกับ
ลักษณะที่โจทย์ต้องการดังต่อไปนี้ 

  

1.1 นำเสนอแนวคิดและองค์ประกอบใน
การออกแบบชัดเจน มีรายละเอียดการ
ทำงาน โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ 
    - แสดงภาพวาดหรือแผนผังของการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา 
ได้ 1 คะแนน เช่น วาดภาพเครื่องบำบัด
น้ำเสีย 
    - ร ะ บ ุ ว ่ า แ ต ่ ล ะ ส ่ ว น ข อ ง ว ิ ธ ี ก า ร
แก้ปัญหา สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา  
ได้ 1 คะแนน เช่น ระบุว่า ส่วนนี้คือ ส่วนที่ 

3  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 1 รักษ์แหล่งน้ำ  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

1 กักเศษอาหาร พลาสติก ส่วนที ่ 2 คัด
แยกน้ำมัน ส่วนที่ 3 บ่อพักน้ำ 
    - เข ียนอธิบายหลักการทำงานหรือ
ขั้นตอนการทำงาน สอดคล้องกับวิธีการ
แก้ปัญหา ได้ 1 คะแนน เช่น เครื่องบำบัด
น้ำเสีย มีที่สำหรับเทเศษอาหาร หรือสิ่ง
ปฏิกูล จากแพ ที่สามารถแยกเศษอาหาร 
ขยะพลาสติกออก น้ำมัน ได้ จากนั้นนำ
น้ำที่ผ่านการกรอง ไปผ่านระบบหมุนวน 
และตรวจสอบคุณภาพน้ำ อาจใช้การ
สังเกตเบื้องต้น เช่น สี กลิ่น  ถ้าคุณภาพ
น้ำดีจึงปล่อยน้ำสู่แม่น้ำ 
   1.2 ระบุขนาด คือ มีการใส่ตัวเลขที่
แสดงจำนวน หรือ การบอกปริมาตร 

1  

1.3 การเลือกใช้วัสดุ โดยพิจารณาจาก
รายการต่อไปนี้ 
- เขียนแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ได้ 
1 คะแนน 
- พิจารณาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งเหมาะสม ได้แก่ 
สามารถหาได้ในท้องถิ่น/ มีราคาถูก/ มี
ความคงทน ได้ 1 คะแนน 

2  

ประโยชน์และจุดอ่อน
ของการออกแบบรวมทั้ง
ความเป็นไปได้และ
ความคิดสำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป 

3 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ ้นจากการแก้ไขปัญหา และ
จุดอ่อนของการออกแบบ พร้อมเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการแก้ไข

3  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 1 รักษ์แหล่งน้ำ  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู ้ อ่ืน
และส่วนรวม 
2 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ ้นจากการแก้ไขปัญหา และ
จุดอ่อนของการออกแบบ ไม่เสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู ้ อ่ืน
และส่วนรวม 
1 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ ้นจากการแก้ไขปัญหา หรือ
จุดอ่อนของการออกแบบ ไม่เสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู ้ อ่ืน
และส่วนรวม 
0 คะแนน หมายถึง ไม่ระบุประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับและข้อเสนอแนะ หรือระบุ
แต่ไม่สอดคล้องกับภาพร่างของ
กระบวนการแก้ปัญหา 

ให้นักเรียนอธิบาย
ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ตอบอธิบายความรู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 4 สาระ

การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ละ 1 คะแนน 
โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
ระหว ่างว ิธ ีการแก ้ป ัญหาที ่น ักเร ียน
ออกแบบและความรู ้ตามหลักวิชาการ  
ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาด้วยวิธี
ต ิดต ั ้งระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย ความร ู ้ที่
เกี ่ยวข้องประกอบด้วย  วิทยาศาสตร์ : 
การเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำ 

4  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 1 รักษ์แหล่งน้ำ  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

เทคโนโลยี :  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
วิศวกรรมศาสตร์: การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ : การคำนวณหาขนาดพื้นที่ 
รวมคะแนน 20  
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สถานการณ์ที่ 2 กินดี ไม่มีถ่าย 
 

      โต๊ะสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน ต้ังอยู่ใกล้ถังขยะ สกปรกมาก มีแมลงวันบินตอม
จานอาหารท่ีวางอยู่บนโต๊ะ ร้านขายอาหารในโรงเรียนจะต้องไล่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อมาปรากฏ
ว่า มีนักเรียนท้องเสียเป็นจำนวนมาก 

2.1 จากข้อมูลข้างต้น อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์ที่กำหนดให้  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.2 นักเรียนระบุแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.3 จากวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาใด เพราะอะไรจึงเลือกวิธีนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.4 ให้นักเรียนเขียนภาพร่างแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยละเอียด อธิบายแนวคิดในการทำงาน ระบุ
ขนาด วัสดุที่ใช้  
 

 
 
 

 
2.5 ประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และความคิดสำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.6 ให้นักเรียนอธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 2 กินดี ไม่มีถ่าย  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

จากข้อมูลข้างต้น อะไร
คือปัญหาท่ีสำคัญที่สุด
ของสถานการณ์ที่
กำหนดให้ 

ตอบปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ข้อ
ละ 2คะแนน จากรายการต่อไปนี้ 
   - นักเรียนท้องเสียเป็นจำนวนมาก 

2 สามารถให้คะแนนได้ถ้าใช้
คำอ่ืน ๆ ที่หมายถึง  
ท้องเสีย 

นักเรียนระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา 3 วิธี 

ตอบแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  วิธี
ละ 1 คะแนน จากรายการต่อไปนี้ 
   - ย้ายโต๊ะสำหรับรับประทาน
อาหารของนักเรียน 
   - รักษาความสะอาด 
   - ไล่แมลงวันบินตอมจานอาหาร    
   - พ่นยาฆ่าแมลงวัน 
   - คำตอบอ่ืน ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา
นักเรียนท้องเสียเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากแมลงวันเป็นพาหะในการ
นำเชื้อโรคมา 

3 สามารถให้คะแนนได้ถ้าใช้
คำอ่ืน ๆ ที่หมายถึง  
การทำให้นักเรียน
ท้องเสียน้อยลง เช่น 
การล้างมือให้สะอาด
ก่อนรับประทานอาหาร 
การย้ายถังขยะ เป็นต้น 

จากวิธีแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ นักเรียนเลือก
วิธีแก้ปัญหาใด เพราะ
อะไรจึงเลือกวิธีนั้น 

ต อ บ เ ล ื อ ก ว ิ ธ ี ก า ร แ ก ้ ป ั ญ ห า ที่
สอดคล้องกับปัญหา เป็นไปได้ มา 1 
ว ิธ ี   ได ้  1 คะแนน และให้เหตุผล
ประกอบ ท ี ่สอคล ้องก ับว ิธ ีการ
แก้ปัญหาได้ 1 คะแนน เช่น       
     - ทำเครื่องไล่แมลงวันที่บินตอม
จานอาหาร เนื่องจาก พาหะที่นำเชื้อ
โรคมาสู่นักเรียน คือ แมลงวัน หรือ 
พิจารณาจากวิธีการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่นักเรียนตอบในข้อข้างต้น 
ที่เป็นไปได้และเกิดผล กระทบน้อย
ที่สุดพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สอดคล้อง 

2   
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 2 กินดี ไม่มีถ่าย  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

ให้นักเรียนเขียนภาพร่าง
แสดงวิธีการแก้ปัญหา
โดยละเอียด อธิบาย
แนวคิดในการทำงาน 
ระบุขนาด วัสดุที่ใช้   

การให้คะแนนดูจากคำอธิบาย
ภาพวาดประกอบ โดยให้คะแนนจุด
ที่ตรงกับลักษณะที่โจทย์ต้องการ
ดังต่อไปนี้ 

  

1 . 1  น ำ เ ส น อ แ น ว ค ิ ด แ ล ะ
องค์ประกอบในการออกแบบชัดเจน 
ม ี ร ายละ เอ ียดการทำง าน  โดย
พิจารณาจากรายการต่อไปนี้ 
    - แสดงภาพวาดหรือแผนผังของ
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับวิธีการ
แก้ปัญหา ได้ 1 คะแนน เช่น วาด
ภาพเครื่องไล่แมลงวัน 
    - ระบุว ่าแต่ละส่วนของวิธ ีการ
แก ้ป ัญหา สอดคล ้องก ับว ิธี การ
แก้ปัญหา  ได้ 1 คะแนน เช่น ระบุว่า 
ส่วนนี้คือ ส่วนที่ 1 แหล่งให้พลังงาน
ไฟฟ้าสำหรับหมุน ส่วนที ่ 2 ขาต้ัง 
ส ่ วนท ี ่  3  แขน สำหร ับหม ุนปัด
แมลงวัน 
    - เขียนอธิบายหลักการทำงานหรือ
ขั ้นตอนการทำงาน สอดคล้องกับ
วิธีการแก้ปัญหา ได้ 1 คะแนน เช่น 
เครื่องสำหรับไล่แมลงวัน นำไปตั้งไว้
ที่มีแดดส่องถึงสำหรับ เก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ เปิดสวิตซ์สำหรับใช้งาน
จากนั้นส่วนที่เป็นแขนจะปัดแกว่งไป

3  



  174 

เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 2 กินดี ไม่มีถ่าย  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

มา ไม่ให้แมลงวันบินเข้ามาเกาะ
อาหาร  
1.2 ระบุขนาด คือ มีการใส่ตัวเลขที่
แสดงจำนวน หรือ การบอกปริมาตร 

1  

1.3 การเลือกใช้วัสดุ โดยพิจารณา
จากรายการต่อไปนี้ 
- เขียนแสดงรายละเอียดของวัสดุที่
ใช้ ได้ 1 คะแนน 
- พิจารณาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งเหมาะสม ได้แก่ 
สามารถหาได้ในท้องถิ่น/ มีราคาถูก/ 
มีความคงทน ได้ 1 คะแนน 

2  

ประโยชน์และจุดอ่อน
ของการออกแบบรวมทั้ง
ความเป็นไปได้และ
ความคิดสำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป 

3 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่
คาดว ่าจะเก ิดข ึ ้นจากการแก ้ ไข
ปัญหา และจุดอ่อนของการออกแบบ 
พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ มีการ
คำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
2 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่
คาดว ่าจะเก ิดข ึ ้นจากการแก ้ ไข
ปัญหา และจุดอ่อนของการออกแบบ 
ไม ่เสนอแนะวิธ ีการปร ับปร ุงหรือ
พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ มีการ
คำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
1 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่
คาดว ่าจะเก ิดข ึ ้นจากการแก ้ ไข
ปัญหา หรือจุดอ่อนของการออกแบบ 

3  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 2 กินดี ไม่มีถ่าย  
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

ไม ่เสนอแนะวิธ ีการปร ับปร ุงหรือ
พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ มีการ
คำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
0 คะแนน หมายถึง ไม่ระบุประโยชน์
ที ่คาดว่าจะได้รับและข้อเสนอแนะ 
หรือระบุแต่ไม่สอดคล้องกับภาพร่าง
ของกระบวนการแก้ปัญหา 

ให้นักเรียนอธิบาย
ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ตอบอธิบายความรู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 4 

สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้
ละ 1 คะแนน โดยพิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสมระหว่างวิธ ีการ
แก้ปัญหาที ่นักเรียนออกแบบและ
ความรู้ตามหลักวิชาการ  ยกตัวอย่าง
เช่น วิทยาศาสตร์ : การมองเห็นของ
แมลง 
เทคโนโลยี :  การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 
วิศวกรรมศาสตร์: การออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ : การคำนวณหารัศมี
ของวงกลม 

4  

รวมคะแนน 20  
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สถานการณ์ที่ 3 อาชีพน้ีต้องรอด 
 

       สุชาติ อาศัยอยู่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบอาชีพขายปลาเค็มแดดเดียว ได้ทำการตากปลาสำหรับ
การขายด้วยตัวเอง และขายหมดในปริมาณที่เท่ากันทุกวัน วันหนึ่งสุชาติได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศกรม
อุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ในช่วงวันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ.2563 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของ
พื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
และนครปฐม      สุชาติบอกว่า ถ้าฝนตกไม่มีแดด สุชาติก็ต้องมีปลาเค็มแดดเดียวขายทุกวัน 

3.1 จากข้อมูลข้างต้น อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์ที่กำหนดให้  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2 นักเรียนระบุแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.3 จากวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาใด เพราะอะไรจึงเลือกวิธีนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 ให้นักเรียนเขียนภาพร่างแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยละเอียด อธิบายแนวคิดในการทำงาน ระบุ
ขนาด วัสดุที่ใช้  
 

 
 

3.5 ประโยชน์และจุดอ่อนของการออกแบบรวมทั้งความเป็นไปได้และความคิดสำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.6 ให้นักเรียนอธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



  177 

เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 3 อาชีพนี้ต้องรอด 
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

จากข้อมูล
ข้างต้น อะไรคือ
ปัญหาท่ีสำคัญ
ที่สุดของ
สถานการณ์ที่
กำหนดให้ 

ตอบปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน จาก
รายการต่อไปนี้ 
   - ถ้าฝนตกไม่มีแดด สุชาติก็ต้องมีปลาเค็มแดดเดียว
ขายทุกวัน 

2 สามารถให้
คะแนนได้ถ้าใช้
คำอ่ืน ๆ ที่
หมายถึง  
สภาพอากาศมี
ผลกระทบต่อ
การประกอบ
อาชีพ 

นักเรียนระบุแนว
ทางการ
แก้ปัญหา 3 วิธี 

ตอบแนวทางการแก้ปัญหา 3 วิธี  วิธีละ 1 คะแนน 
จากรายการต่อไปนี้ 
   - ไปซื้อปลาเค็มแดดเดียวจากท่ีอ่ืนมาขาย 
    - วางแผนการทำปลาเค็มให้มีปริมาณที่เพียงพอ 
    - สร้างที่ป้องกันฝน สำหรับใช้ตากปลาเค็ม 
    - คำตอบอ่ืน ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาสภาพอากาศมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ได้ 

3 สามารถให้
คะแนนได้ถ้าใช้
คำอ่ืน ๆ ที่
หมายถึง  
สามารถมีปลา
นำมาขายได้
ทุกวัน 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

จากวิธี
แก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ 
นักเรียนเลือกวิธี
แก้ปัญหาใด 
เพราะอะไรจึง
เลือกวิธีนั้น 

ตอบเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหา 
เป็นไปได้ มา 1 วิธี  ได้ 1 คะแนน และให้เหตุผล
ประกอบ ที่สอคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาได้ 1 คะแนน 
เช่น       
     - วางแผนการทำปลาเค็มให้มีปริมาณที่เพียงพอ 
เนื่องจาก ขายหมดในปริมาณที่เท่ากันทุกวัน 
    - หรือ พิจารณาจากวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ี
นักเรียนตอบในข้อข้างต้น ที่เป็นไปได้และเกิดผล
กระทบน้อยที่สุดพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สอดคล้อง 

2  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 3 อาชีพนี้ต้องรอด 
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

ให้นักเรียนเขียน
ภาพร่างแสดง
วิธีการแก้ปัญหา
โดยละเอียด 
อธิบายแนวคิด
ในการทำงาน 
ระบุขนาด วัสดุ
ที่ใช้   

การให้คะแนนดูจากคำอธิบายภาพวาดประกอบ โดย
ให้คะแนนจุดที่ตรงกับลักษณะที่โจทย์ต้องการ
ดังต่อไปนี้ 

  

1.1 นำเสนอแนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบ
ชัดเจน มีรายละเอียดการทำงาน โดยพิจารณาจาก
รายการต่อไปนี ้
    - แสดงภาพวาดหรือแผนผังของการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา ได้ 1 คะแนน เช่น เขียน
แผนผังแสดงการตากปลาเค็ม และปริมาณของปลาที่
ตากในแต่ละวัน 
    - ระบุว่าแต่ละส่วนของวิธีการแก้ปัญหา สอดคล้อง
กับวิธีการแก้ปัญหา  ได้ 1 คะแนน เช่น ระบุว่า จำนวน
ปลาที่ตากในแต่ละวัน  
    - เข ียนอธิบายหลักการทำงานหรือขั ้นตอนการ
ทำงาน สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา ได้ 1 คะแนน 
เช่น วันที่ 23 เมษายน ตากปลาเป็น 2 เท่าของปริมาณ
ปลาที่ขายได้ในแต่ละวัน วันที่ 24 เมษายน ตากปลา
เป็น 3 เท่าเพื ่อจะเตรียมไว้ขาย ในวันที ่ 25 ,26,27 
เมษายน และทำขายในวันถัดไปในวันที่ 27 เมษายน 

3  

1.2 ระบุขนาด คือ มีการใส่ตัวเลขที่แสดงจำนวน หรือ 
การบอกปริมาตร 

1  

1.3 การเลือกใช้วัสดุ โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ 
- เขียนแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ได้ 1 คะแนน 
- พิจารณาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
เหมาะสม ได้แก่ สามารถหาได้ในท้องถิ่น/ มีราคาถูก/ 
มีความคงทน ได้ 1 คะแนน 

2  
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เกณฑ์การให้คะแนน สถานการณ์ท่ี 3 อาชีพนี้ต้องรอด 
ข้อคำถาม แนวการตอบ/คำตอบ คะแนน หมายเหตุ 

ประโยชน์และ
จุดอ่อนของการ
ออกแบบรวมทั้ง
ความเป็นไปได้
และความคิด
สำหรับการ
ปรับปรุงต่อไป 

3 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการแก้ไขปัญหา และจุดอ่อนของการออกแบบ 
พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
2 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการแก้ไขปัญหา และจุดอ่อนของการออกแบบ ไม่
เสนอแนะวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธ ีการแก้ไข
ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
1 คะแนน หมายถึง ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการแก้ไขปัญหา หรือจุดอ่อนของการออกแบบ ไม่
เสนอแนะวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธ ีการแก้ไข
ปัญหาได้ มีการคำนึงถึงช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
0 คะแนน หมายถึง ไม่ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และข้อเสนอแนะ หรือระบุแต่ไม่สอดคล้องกับภาพร่าง
ของกระบวนการแก้ปัญหา 

3  

ให้นักเรียน
อธิบายความรู้
และ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสต
ร์และ
คณิตศาสตร์ 

ตอบอธิบายความรู้ที ่เกี ่ยวข้อง 4 สาระการเรียนรู้  

สาระการเร ียนรู ้ละ 1 คะแนน โดยพิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสมระหว่างวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียน
ออกแบบและความรู้ตามหลักวิชาการ  ยกตัวอย่างเช่น    
วิทยาศาสตร์ : การพยากรณ์อากาศ  
เทคโนโลยี :  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
วิศวกรรมศาสตร์: การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ : การคำนวณหาอัตราส่วนร้อยละ 

4  

รวมคะแนน 20  
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แบบทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน เวลาที่ใช้สอบ ๓๐ นาที 
 
คำชี้แจง: แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด ๑ ตอน  
ตอนที่ ๑ ๑) แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕ 
ข้อ ๑๕ คะแนน 

   ๒) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว X ลงในกระดาษคำตอบ 
…………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศได้ ข้อที่ ๑-๒  
๑. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่ออุณหภูมิของโลก (ความรู้ – ความจำ) 
 ก. รังสีจากดวงอาทิตย์    ข. แหล่งน้ำบนผิวดิน   
 ค.ความร้อนใต้พิภพ     ง. ธารน้ำแข็ง 
๒. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ผ่านมายังโลกได้น้อยลง 
(ความเข้าใจ) 
 ก. อากาศที่แตกตัวเป็นประจุในชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลต 
 ข. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโพสเฟียร์ ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 
 ค. เมฆในชั้นโทรโพสเฟียร์ ก่อตัวในแนวต้ังทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
 ง. โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศได้ ข้อที่ ๓-๔ 
๓. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการเกิดพายุหมุนเขตร้อน (ความเข้าใจ) 
 ก. เกิดจากอากาศเหนือน้ำที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำระเหยเพิ่มขึ้นและลอยสูงขึ้น 
 ข. บริเวณขั้วโลกเหนือเกิดพายุหมุนเขตร้อนได้ เนื่องจากน้ำทะเลมีอุณหภูมิต่ำ 
 ค. เมื่อพายุเคลื่อนเข้าสู่แผ่นดินจะมีสิ่งกีดขวางทำให้พายุเคลื่อนที่ได้ช้าลง  
 ง. เกิดจากไอน้ำปริมาณมากและเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
๔. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง (การนำไปใช้) 
 ก. พายุฟ้าคะนอง ทำให้เกิดลมแรงเสาไฟฟ้าหักโค่น 
 ข. ในขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง ไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ แต่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง 
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 ค. ฟ้าผ่า เกิดจากปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลก 
 ง. ในขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ข้อที่  ๕-๗ 
๕. ข้อใดคือความหมายของการพยากรณ์อากาศ (ความรู้ – ความจำ) 

 ก. การป้องกันมลพิษของอากาศ     
 ข. การปรับตัวตามสภาพของอากาศ 
 ค. การคาดคะเนลักษณะของอากาศ     
 ง. การอธิบายผลกระทบของอากาศ 

๖. คำพยากรณ์อากาศประจำวัน ให้ข้อมูลดังนี้ 
         ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดผ่านเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ
และมีลมตะวันออกพัดน้ำ ความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคใต้ 
ข้อมูลจากคำพยากรณ์ดังกล่าว ไม่ควรเกิดลักษณะอากาศแบบใด (ความเข้าใจ) 

 ก. ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น                  ข. ภาคเหนือลมแรง 
 ค. ภาคใต้มีเมฆมาก                           ง. ภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูง 

จากตารางจงตอบคำถาม ข้อที่ ๗ 
เกณฑ ์ การกระจาย

ของฝน 
เกณฑ ์ ปริมาณ

น้ำฝน 
เกณฑ ์ คลื่นใน

ทะเล 
มีฝนตกน้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐-๔๐ 

ของพื้นที่ 

ฝนกระจายเป็น
แห่ง ๆ 

๐.๑ – ๑๐.๐
มิลลิเมตร 

ฝน
เล็กน้อย 

ความสูงของคลื่น 
๐.๑ – ๐.๕ เมตร 

ทะเลเรียบ 

มีฝนตกต้ังแต่
ร้อยละ ๔๑-๖๐ 

ของพื้นที่ 

ฝนกระจาย ๑๐.๑ – ๓๕.๐ 
มิลลิเมตร 

ฝนปาน
กลาง 

ความสูงของคลื่น 
๐.๕ – ๑.๒๕ เมตร 

ทะเลมี
คลื่น

เล็กน้อย 
มีฝนตกต้ังแต่

ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
ของพื้นที่ 

ฝนเกือบทั่วไป ๓๕.๑ – ๙๐.๐ 
มิลลิเมตร 

ฝนหนัก ความสูงของคลื่น 
๑.๒๕ – ๒.๕ เมตร 

ทะเลมี
คลื่นปาน

กลาง 
มีฝนตกร้อยละ 
๘๐ ของพื้นที่ 

ฝนทั่วไป ๙๐.๑ มิลลิเมตร 
ขึ้นไป 

ฝนหนัก
มาก 

ความสูงของคลื่น .
๒๕ – ๔ เมตร 

ทะเลมี
คลื่นจัด 
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๗. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก โอกาสมีฝนตก ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒ – ๓๓ องศาเซลเซียส วัดปริมาณ
น้ำฝนได้ ๘ มิลลิเมตร ทะเลมีคลื่นสูง ๑ เมตร สามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างไร (การวิเคราะห)์ 
 ก. ฝนกระจาย มีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย 
 ข. ฝนเกือบทั่วไป มีปริมาณน้ำฝนปานกลาง ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย 
 ค. ฝนกระจายเป็นแห่ง ๆ มีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย 
 ง. ฝนกระจายเป็นแห่ง ๆ มีปริมาณน้ำฝนปานกลาง ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ ข้อที่  ๘  
๘. ข้อใด ได้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศน้อยที่สุด (การนำไปใช้) 
ก. การเกษตรและสิ่งแวดล้อม       ข. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
ค. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ง. การคมนาคมทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ข้อที่ ๙ – ๑๑ 
๙. การปลูกป่าจะมีผลต่อแก๊สเรือนกระจกชนิดใด (การนำไปใช้) 
 ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์                          ข. แก๊สออกซิเจน 
 ค. แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์                  ง. แก๊สมีเทน 
พิจารณากราฟต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อที่ ๑๐  

 
๑๐. จากกราฟ ข้อใดถูกต้อง (การวิเคราะห์) 
 ก. เมื่ออุณหภูมิลดลงปริมาณน้ำฝนจะลดลงไปด้วย 
 ข. เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ทำให้ความเป็นกรดของน้ำฝนลดลง 
 ค. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น 



  183 

 ง. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 
พิจารณากราฟต่อไปนี้ กราฟเส้นสีแดงแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยรายปี กราฟเส้นสีน้ำ
เงินแสดงปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๑ 

 
๑๑. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกราฟที่แสดง (การวิเคราะห์) 

 ก. การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะ 
 ข. การเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค. การร่ัวซึมของก๊าซฟลูออโรคาร์บอน 

 ง. การทำสนธิสัญญาเกียวโต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดย
นำเสนอแนวทาง การปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ข้อที่ ๑๒ – ๑๕ 
๑๒. นักเรียน ๔ กลุ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มที่ ๑ โครงงานศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 กลุ่มที่ ๒ โครงงานการศึกษาปริมาณกระดาษลัง ขวดน้ำพลาสติกที่นักเรียนท้ิงบริเวณ
ธนาคารขยะ เดือนพฤศจิกายน 
 กลุ่มที่ ๓ โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก 
 กลุ่มที่ ๔ โครงงานการสำรวจการนำขวดน้ำพลาสติกบรรจุน้ำด่ืมมาโรงเรียน  
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มใดใช้หลักการรีไซเคิล (การนำไปใช้) 
 ก. กลุ่มที่ ๑    ข. กลุ่มที่ ๓ 
 ค. กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔  ง. กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๔  
๑๓. พฤติกรรมในข้อใดเป็นการช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (การ
นำไปใช้) 

 ก. ทางเดียวกันไปด้วยกัน 
 ข. การตัดต้นไม้ เพื่อมาสร้างที่อยู่อาศัย 
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ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิเฉล่ีย
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 ค. ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ 
 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก 
๑๔. อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบด้านใดบ้าง (การวิเคราะห)์ 
 ก. ส่งผลต่อการเกิดพายุ เช่น เกิดน้อยลง 
 ข. ส่งผลทางด้านการประมง เช่น ปลาหายากขึ้น 
 ค. ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เกิดไฟป่ามากขึ้น น้ำท่วมมากขึ้น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๑๕. ข้อใดเป็นปัจจัยของเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมากที่สุด (การวิเคราะห์) 
 ก. เกิดจากการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ข. เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ 
 ค. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า 
 ง. เกิดจากการใช้รถยนต์ 

 
 



 

ประวัติผู้เขีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 21 มิถุนายน 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557   

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2562  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 111/1 ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140   
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