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การวิจัยนีม้ีจุดประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานท่ีเนน้กระบวนคิดอยา่งมีวจิารณญาณที่มีตอ่ 1.ความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา   2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์และ 
3.ความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 30 คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  การวิจัยนี ้เป็นแบบผสานวิธี วิธีเชิงปริมาณเป็น
หลัก  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 1. แผนการจัดการเรียนรู ้ 2. แบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์และ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  t-test dependent  t-test for one sample และ
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพร่วมดว้ย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 70 ที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลงัเรียนสงูขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และมีระดับพัฒนาการสูงขึน้กว่าก่อนเรียน   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

 

ค าส าคญั : สะเต็มศกึษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความพงึพอใจ 
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The objectives of the research are to study the effects of using STEM problem-based 

learning emphasizing the critical thinking process, as follows: (1) designing solution competencies 
based on STEM standards; (2) science achievement; and (3) learning satisfaction. The studied group 
consisted of 30 seventh-grade students, using purposive sampling. This research is the mixed 
methods type. The research instruments were as follows: (1) STEM problem-based learning 
emphasizing critical thinking process lesson plans; (2) designing solution competencies test; 
(3) a science achievement test; and (4) a learning satisfaction questionnaire. The designing solution 
competencies data were analyzed by using t-test for dependent sample and content analysis. 
The t-test for dependent sample was used to analysis students’ science achievement and mean for 
analysis of students’ learning satisfaction. and a t-test for the dependent sample on science 
achievement and the mean of the analysis of student satisfaction. The findings revealed the 
following: the post-test mean score of designing solution competencies based on STEM standards, 
which were higher than the pre-test mean score with a statistical significance at a level of .05 and 
had higher levels of competency than before learning. The science achievement mean scores of the 
students after learning was statistically higher than before implementation  at a  .05 level of 
significance and the level of student satisfaction after learning were at a high level. 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ์ส่งผลให้แนวคิดทางการจัด

การศึกษาแตกต่างจากเดิม ปัจจุบนัการจดัการศึกษาทุกระดบัใหค้วามส าคญักบัความสามารถใน
การคิดขั้นสูงของผูเ้รียน เช่น การคิดเพื่อหาทางออกของปัญหา การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิด
หลากหลายและแปลกใหม่ ฯลฯ รวมทัง้การพัฒนาการรบัส่งข่าวสาร การใชส้ิ่งทีมนุษยพ์ฒันาขึน้
ในการหาความรู ้และการมีทกัษะการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้ท าใหก้ารจดัการศกึษาจ าเป็นตอ้งน าสาระ
ความรูใ้นวิชาต่าง ๆ มาสอดแทรกเข้ากับการเรียนรูใ้นห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน จึงจะส่งผล
ผูเ้รียนเห็นคณุค่าของการเรียน ผูเ้รียนรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการศึกษา สามารถน า
ความรูม้าปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้ซึ่งเป็นการปูพืน้ฐานความรูใ้หก้ับผูท้ี่จะศึกษาต่อไปในชัน้ที่
สงูขึน้ เพิ่มโอกาสการท างานในอนาคต และยงัเป็นการเตรียมความพรอ้มแก่ชาติบา้นเมือง ในดา้น
ติดต่อการลงทุนคา้ขายสิ่งต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี พรทิพย ์ศิริภทัราชยั (2556) กระทรวงศึกษาธิการ 
มองเห็นประโยชนข์องการเรียนแบบผสมผสานความรูใ้นแต่ละสาระวิชา และเพื่อเป็นการพัฒนา
คณุลกัษณะส าคัญดงักล่าว จึงไดร้ะบุใหส้ะเต็มศึกษา (STEM Education) ระบุไวใ้ของมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดวิทยาศาสตร์ รวมถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นจุดเน้นใน
นโยบายส าคัญของการศึกษา เพื่อต้องการยกให้สะเต็มเป็นแนวทางใหม่ส าหรบัการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร ์ส าหรบัสรา้งเยาวชนเพื่อยกระดบับุคลากรของประเทศใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นกลไกในการยกระดับประเทศสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับนโยบายเชิงรุก
ของรฐับาลที่ตอ้งการพัฒนาก าลงัคนในดา้นสะเต็ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จึงมีการแกไ้ข
หลกัสตูร โดยมีกรอบในการปรบัปรุงเพื่อปรบัตวัชีว้ดัและมาตรฐานของการเรียนรูใ้นแต่ละระดบัชัน้
ใหม้ีความชดัเจนมากขึน้ และลดเนือ้หาที่ซ  า้กนัหรือเชื่อมโยงกนัภายในวิชาหรือขา้มวิชา รวมไปถึง
การเชื่อมโยงเนือ้หาความรูท้างวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้หมาะ
กบัการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการมากย่ิงขึน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559)  

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดกระบวนการใหผู้เ้รียนสามารถน าความรูท้ัง้ 4 วิชา 
ไดแ้ก่ วิชาวิทยาศาสตร ์วิชาคณิตศาสตร ์วิชาเทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม มาใช้
ก าจัดปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน เพื่อเพิ่มมวลความรูใ้หก้ับผูเ้รียน ไดม้ีพืน้ฐานความรูใ้นการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณสมบัติในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพรอ้มให้กับ
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นกัเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อหรือท างานต่อในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้น าไปสู่การ
สรา้งเครื่องมือหรืออปุกรณใ์หม่ ๆ ในอนาคต จุดเด่นของการจดัการศึกษาตามแนวคิดสะเต็ม คือ
การน าขัน้ตอนของการออกแบบเชิงวิศวกรรมรวมเขา้กบัการเรียนการสอนในอีก 3 วิชา ที่มีสอนอยู่
แลว้ตามแบบปกติในสถานศึกษา กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนีจ้ะเป็นวิธีการหรือขัน้ตอน
ในการสรา้งสรรคว์ิธีการวางแผนการขจดัปัญหา น าสาระส าคญัจากวิชาต่าง ๆ มาออกแบบผลงาน
ภายใตเ้งื่อนไขหรือขอ้แม ้กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยเสริมสรา้งทักษะ
อย่างรอบด้าน อาทิ ดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี เนื่องจากขณะท ากิจกรรม
ผูเ้รียนตอ้งน าความรูแ้ต่ละวิชามาออกแบบขั้นตอน กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อแกปั้ญหามี
ความสัมคัญกับการด ารงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือเพื่อผลิตเทคโนโลยี ใหม่ ๆ 
(National Research Council, 2012; อภิสิทธิ์  ธงไชย, 2556)  

เพื่อให้การจัดกระบวนการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์มี
ผลสัมฤทธิ์ตรงกับแนวคิดของการสอนแบบสะเต็มศึกษา สสวท.ซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ของประเทศไทย ไดจ้ดัท ามาตรฐานสะเต็มขึน้ เพื่อให้
ผูส้อนและสถานศึกษาใชเ้ป็นเพื่อน าไปสู่กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยได้ก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็น 6 ตัวชีว้ัด ซึ่งแต่ละตัวชีว้ัดได้
เลือกสิ่งที่ผูเ้รียนควรตอ้งรูแ้ละสามารถท าไดเ้ช่น 1) การระบปัุญหา ผูเ้รียนตอ้งสามารถบอกปัญหา
ที่พบจากการรวบรวมขอ้มลูอย่างมีวิจารณญาณได ้2) การเก็บขอ้เท็จจรงิและความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกนั
เขา้ไวด้ว้ยกนั ผูเ้รียนตอ้งสามารถคน้ควา้ขอ้เท็จจริงหรือความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา วิเคราะหแ์ละ
เลือกขอ้มูลที่สอดคลอ้งและประเมินความเป็นไปได้เพื่อใชแ้ก้ปัญหาได ้3) การออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหา ผูเ้รียนตอ้งสามารถเขียนโครงสรา้งของวิธีการแกปั้ญหาโดยน าความรูแ้ละกระบวนการ
ทัง้ 4 วิชา มาใชใ้นการออกแบบ และสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่
ก าหนด พรอ้มทั้งอธิบาย แนวคิดได้ 4) การคิดวิธีด าเนินการขจัดปัญหาล่วงหน้า ผู้เรียนต้อง
สามารถคิดวิธีการหาทางออกของปัญหาล่วงหนา้อย่างเป็นขัน้ตอน ด าเนินการแกปั้ญหาโดยใช้
เครื่องมือและอปุกรณไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภัย บนัทึกขัน้ตอนและผลการแกปั้ญหาไดเ้ป็นระบบ
และสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้5) การวดัคณุค่าและเพิ่มคณุภาพใหก้ับวิธีการขจดัปัญหา ผูเ้รียนตอ้ง
สามารถประเมินผลและหาแนวทางในทดสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของวิธีการแกปั้ญหาและประสิทธิภาพของชิน้งานได ้และ 6) น าเสนอวิธีการหาทาง
ออกใหก้บัปัญหาและผลการแกปั้ญหา ผูเ้รียนตอ้งสามารถเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาและผลจาก
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การแกปั้ญหาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ โดยใชท้กัษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและอธิบายประเด็นหรือ
ปัญหาที่เกิดขึน้ พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงกระบวนการแกปั้ญหาได้(สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2558) 

จากเกณฑค์ุณภาพ สรุปไดว้่า การเรียนรูก้ารออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือการหาทาง
แก้ปัญหาว่าจะออกแบบหรือหาทางออกใหก้ับปัญหาอย่างไรนั้นมีความจ าเป็นมาก เพราะเป็น
กระบวนการส าคัญต่อการพฒันาสิ่งของต่าง ๆ เช่น อปุกรณ ์เครื่องมือ วสัดุ หรือวิธีการแกปั้ญหา
ใหม่ ๆ ทัง้ในการท างานและชีวิตประจ าวนั (สทุธิดา  จ ารสั, 2560) การออกแบบการแกปั้ญหา คือ 
กระบวนการสรา้งสรรค์ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ หรือเป็น
ขัน้ตอนของความตอ้งการที่จะท าตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้โดยใชก้ารคิดอย่างรอบคอบ ไตร่ตรอง 
เพื่อใหไ้ดว้ิธีการหรือแบบอย่างในการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด พรอ้มทัง้ตอ้งออกแบบวิธีการขจดัปัญหา
โดยค าถึงเงื่อนไข เช่น สภาพแวดลอ้ม หรือวัสดุที่มีอยู่ และน าวิธีการหาทางออกใหก้ับปัญหาที่
ออกแบบขึน้ไปด าเนินการตามแบบแผนที่วางไว้ โดยเชื่อมั่นว่าวิธีการที่ออกแบบขึน้จะสามารถ
แก้ปัญหาและควบคุมตนเองขณะด าเนินการแก้ปัญหาได้ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สิทธิชยั  ชมพูพาทย์, 2554) สุธิดา  การีมี (2560) เยาวชนไทยในปัจจุบนันัน้ ไม่มี
การพัฒนาหรือการฝึกฝนกระบวนการคิด เช่น การคิดสรา้งสรรคเ์พื่อใหม้ีแนวทางการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย การคิดแยกแยะจากเหตุการณ์ ปัญหาที่พบเจอ โดย
ความสามารถในการคิดที่กล่าวนี ้ถา้พยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถคิด
คน้หาวิธีการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาไดห้ลายวิธีภายใตข้อ้ตกลงของเหตุการณ์ปัญหาที่ระบุไว ้
และสามารถน าแนวทางหรือวิธีการนัน้มาใชใ้นการออกแบบการฝันฝ่าปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งสาเหตุส  าคัญอย่างหนึ่งของการที่ผูเ้รียนไม่ไดใ้ชก้ารแสดงออกในการคิดก็คือ การ
จัดการเรียนรูใ้นบางรูปแบบเช่น รูปแบบการสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีสอนที่ผูส้อนพูด บอกเล่า 
อธิบาย บรรยายเนือ้หาสาระแก่ผูร้บัฟัง โดยที่ครูเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาคน้ควา้เนือ้เรื่องมาแลว้
เป็นอย่างดี ผูเ้รียนเป็นฝ่ายมารบัความรูเ้พียงอย่างเดียว โดยทั่วไปมกัจะเป็นการส่งขอ้มลูทางเดียว 
คือ จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย เพียงแต่ฟังจด
ความรูห้รือมีซักถามบางครัง้ เพราะวิธีสอนแบบนี ้ครูจะมีบทบาทในห้องเรียนแต่เพียงผู้เดียว 
(อาภรณ์  ใจเที่ยง, 2550) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ไม่ได้เน้นให้ผู ้เรียนฝึกทักษะหรือ
แสดงออกทางความคิด เช่นการสงัเคราะหข์อ้มลู เพื่อน ามาใชใ้นการหาทางออกใหก้บัปัญหา โดย
การจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบที่นกัเรียนไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการคิดนีส้่งผลใหผู้เ้รียนไม่เกิดแรงกระตุน้
ในการคิดสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถคิดหาทางประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ หรือการคิดหาวิธีเพื่อออกแบบการ
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แกปั้ญหาหรือความตอ้งการได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทชา อมัฤทธิ์ ท่ีจดัการเรียนรูแ้บบ
ปัญหาเป็นฐานตามแนวทางของสะเต็มศึกษาแบบปกติที่ไม่ได้น ากระบวนการคิดใชเ้หตผุลในการ
พิจารณาไตร่ตรองมาใชแ้บบเด่นชดั เพื่อส่งเสริมการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์พบว่านักเรียนมี
พัฒนาการในการคิดแก้ปัญหามากขึน้ แต่ส่วนใหญ่เด็กใช้วิธีการลองผิดลองถูกมากกว่าการ
วางแผนเพื่อออกแบบจ าลอง (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) และอจัฉรีย ์สงัขรกัษ์ ที่ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใชก้ารสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาแบบปกติที่ไม่ได้
เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเช่นกัน พบว่า ในช่วงแรกของการวิจยันักเรียนใชเ้ฉพาะ
ความรูเ้ดิมที่ไดป้รกึษาหารือกบัสมาชิกในกลุ่มมาใชใ้นการหาทางออกใหก้บัปัญหา พบว่าความรูท้ี่
นกัเรียนยังไม่เพียงพอในการออกแบบ จึงท าใหก้ารออกแบบและเขียนขัน้ตอนการแกปั้ญหายงัไม่
ละเอียด ยังขาดส่วนส าคัญหลายอย่าง ภายหลงัเมื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือมากขึน้นักเรียนก็สามารถวางแผนและออกแบบการสรา้งชิน้งานได้มี ความละเอียด
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (อัจฉรีย ์ สงัขรกัษ์, 2560) จึงเป็นขอ้มูลสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ในการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางของสะเต็มแบบปกติ นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดในการวางแผนและ
สรา้งแบบแผนในการแกปั้ญหา อนัเนื่องมาจากขัน้ตอนการจดัการเรียนรูย้ังไม่ส่งเสริมใหน้ักเรียน
ใชก้ระบวนการคิดอย่างรอบคอบและมีเหตผุลในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  

จากตวัอย่างดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาอย่างเดียวยงั
ไม่พอส าหรบัการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีตรงตามเป้าหมายได้ ผูว้ิจัยจึงมี
แนวคิดว่าถา้มีการบูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเขา้ไปในการสอนตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา น่าจะท าใหก้ารออกแบบวิธีการแกปั้ญหานัน้มีความละเอียด สมบูรณ์ และเกิด
ความผิดพลาดนอ้ยที่สดุ เนื่องจากคือ การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีเหตผุล โดย
พิจารณาจากขอ้มูลหรือหลักฐาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ สิ่งใด
เชื่อถือไดห้รือปฏิบัติตามได้หรือไม่ ช่วยใหต้ัดสินใจสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง (กนกทอง  มหาวงศ์
นันท,์ 2550; ธรรมราช  บุญทิพยเ์จริญ, 2553; บรรจง  อมรชีวิน, 2556; สุคนธ์  สินธพานนท์, วร
รั ต น์   ว ร ร ณ เ ลิ ศ ลั ก ษ ณ์ , แ ล ะ  พ ร ร ณี   สิ น ธ พ า น น ท์ , 2 5 5 5 ) 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสนธิ  พลชยัยา (2557) อธิบายไวว้่า ถา้ผูเ้รียนมีการคิดที่ใชเ้หตผุลใน
การพิจารณาโดยใชเ้หตุผลไตร่ตรองอย่างรอบคอบ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหาที่
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขหรือข้อแม้ที่ก าหนดโดยเชื่อมโยงความรูไ้ด้ เนื่องจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และการแยกแยะ



  5 

พิจารณา ผนวกกับการลงความเห็นในการเลือกใชว้ัสดุ หรือวิธีการที่ท าใหเ้กิดความคุม้ค่ามาก
ที่สดุ  

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2558) อธิบายว่า ในขั้นสรา้งแบบวิธีการหาทางออกให้
ปัญหา ผูส้อนสามารถจัดลกัษณะของกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้น าความรูต่้างๆ ที่ไดจ้าก
การคน้หาและเก็บขอ้เท็จจริงต่างๆมารวมกนั ประเมิน ตดัสินใจเลือกและใชค้วามรูเ้หล่านัน้มาใช้
เพื่อสรา้งสรรคข์ัน้ตอนวิธีการแกปั้ญหา จะท าใหผู้เ้รียนไดก้ลั่นกรองแนวคิดบางสว่นของผูเ้รียนไดดี้  
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมถึงการปรบัใชค้วามรูด้งักล่าวของผูเ้รียนใหดี้ขึน้ อย่างไรก็ตามการ
จดัปัญหาหรือการสรา้งแบบชิน้งานมกัเป็นกระบวนการที่ตอ้งท าซ า้และต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถ
คิดวิธีหาทางออกให้กับปัญหาหรือสรา้งสรรค์ชิน้งานนั้นๆ ได้ โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคลอ้งกับแนวทางสะเต็มศึกษาที่นิยมน ามาใช้ในการร่วมกับกิจกรรมกันมากที่สุด คือ การ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ เพราะกระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ให้
ผูเ้รียนสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง (สนธิ  พลชยัยา, 2557) โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตรเ์ป็นเครื่องมือ เช่น การสังเกต  
การวัด การจ าแนกประเภท  การลงความเห็นข้อมูล การทดดลอง การสร้างแบบจ าลอง  
การรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2549; ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) จากการศกึษางานวิจยัพบว่าเทคนิคและวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะที่ถูกน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางของสะเต็มส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นต้น (จ ารสั  อินทลา
ภาพร, มารุต  พัฒผล, วิชยั  วงษ์ใหญ่, และ ศรีสมร  พุ่มสะอาด, 2558; สนธิ  พลชยัยา, 2557; สุ
พรรณี  ชาญประเสริฐ, 2558) ส าหรบัการวิจยันี ้ผูว้ิจยัเลือกจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางสะ
เต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐาน เพราะการจดัการเรียนรูว้ิธีนี ้เป็นขัน้ตอน
กระบวนการจัดการเรียนรูเ้พื่อแกปั้ญหาหรือเหตุการณ์เก่ียวกับชีวิตประจ าวนัและมีความส าคัญ
ต่อผูเ้รียน เหตกุารณปั์ญหาจะเป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการเรียนรูแ้ละยงัเป็นตวัเร่งใหผู้เ้รียนเกิด
การพัฒนาวิธีการในการหาทางออกของปัญหาอย่างมีเหตุผล ผูเ้รียนตอ้งน าขอ้มูลที่ศึกษาไดม้า
ร่วมกันพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความสอดคลอ้งกับปัญหา ก่อนน าไปออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 
จึงควรจะตอ้งใชท้กัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนีรู้ปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็น
ฐานยงัมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ผูเ้รียนได้
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ประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม และความสามารถเฉพาะ
ทางของแต่ละวิชามาใชใ้นขณะท ากิจกรรม มีการกระตุ้นผู้เรียนใหข้จัดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
ผูส้อนก าหนด กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั (active learning) ผ่านปัญหาที่เป็นแบบปลายเปิด 
ผูท้ี่รบัความรูม้ีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มุ่งเนน้การขจดัปัญหาในชีวิตจริง และมีค าตอบของ
ปัญหาไดห้ลายแนวทาง (มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2559) ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการ
เรียนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานทีแมจ้ะเหมาะกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา แต่ไม่
เหมาะสมกับบริบทของรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื ้นฐาน เพราะรายวิชาพื ้นฐานมีเกณฑ์ก าหนด
คุณภาพของการเรียนรู ้และกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ผู ้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูท้ี่ เน้น
โครงงานเป็นฐานนัน้เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง ความชื่นชอบ หรือสิ่งที่เขาใหค้วามสนใจ ผ่านขัน้ตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์และมี
ขอ้จ ากัดคือตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษามาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2558) 

ดังนั้นผูว้ิจัยมีความสนใจและแนวคิดที่จะจัดการเรียนรูต้ามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  1  เนื่องจากเป็นชั้นที่มีการใช้ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์หม่ โดยเพิ่มสาระ
เทคโนโลยีเขา้มาในกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ซึ่งมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขา้มาเป็นหนึ่ง
ในมาตรฐานการเรียนรู ้และนอกจากทักษะดังกล่าวแลว้ นักเรียนจ าเป็นตอ้งไดร้บัเนือ้หาความรู้
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรค์วบคู่กบัทกัษะการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาควบคู่ดว้ย โดย
ผูว้ิจัยจึงเลือกใชเ้นือ้หากระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ในการท าวิจัย เนื่องจากเป็น
เนือ้หาที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เช่น การเดินทาง การประกอบอาชีพ เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มคนใหส้ามารถปรบัตัวรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพลม ฟ้า อากาศได ้อีกทัง้เนือ้หาเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศยงัเป็นเรื่องที่
ไม่ค่อยมีการน ามาท าเป็นกิจกรรมสะเต็มศกึษาอย่างแพรห่ลาย 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษาผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เพื่อศกึษาผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 หลงัไดร้บัการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างพิจารณาโดยใชเ้หตผุล เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
วิธีการขจัดปัญหาให้ตรงตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาท าให้ผู ้เรียนสามารถคิดขั้นตอนการขจัด
ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างดี 
เมื่อมีการสอดแทรกเคนิคกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเขา้ไปในแต่ละขัน้ตอนจะท าใหก้าร
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหานั้นมีความผิดพลาดนอ้ยที่สุด เพื่อน าไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
เป็นขัน้ตอน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณปั์ญหาไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี ้
ยังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าวิธีการจัดการเรียนรูไ้ปปรบัใช้เพื่อพัฒนาทักษะที่ ส  าคัญกับการ
เรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายทีศ่ึกษา 

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงักัดเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 30 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เนื่องจากเป็นหอ้งที่คละความสามารถที่ก าลงัเรียนเนือ้หาเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้า
อากาศ และสอนโดยผูว้ิจยั  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย

รูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา  
2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบ

การจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 

เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ตามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร(์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ครอบคลมุเนือ้หาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ปัญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชา
วิทยาศาสตร ์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานบูรณาการเชื่อมโยงเนือ้หา 4 สาระวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูล   
เพื่อสรา้งขั้นตอนหรือวิธีการขจัดปัญหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ครูสรา้งขึน้ ใช้เทคนิคกระตุ้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด การเน้น
ขอ้ความดว้ยสีต่าง ๆ และการระดมสมอง การน าเสนองาน และเพื่อนประเมินเพื่อน ท าใหผู้เ้รียน
ไดพ้ิจารณา วิเคราะห ์ประเมิน คัดเลือก ก าหนดปัญหาและรูปแบบขัน้ตอนที่จะใชก้ าจัดอุปสรรค 
น าไปสู่ขั้นการสรา้งสรรค์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาก่อนด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ 
เหมาะสม และตรงกบัเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหามากที่สดุ ซึ่งมี 6 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ระบุปัญหา ผูส้อนสรา้งเหตกุารณท์ี่เป็นปัญหาขึน้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนรูส้ึกสนใจ 
และระบุปัญหาของเหตุการณ์ โดยผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการพิจารณาสถานการณปั์ญหาดว้ยเทคนิค 3W1H คือ  

W1(What) ปัญหาของสถานการณน์ีคื้ออะไร 
W2 (Who) ใครมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัสถานการณน์ีบ้า้ง 
W3(Why) ท าไมเราตอ้งแกปั้ญหาหรือท าไมถึงเกิดปัญหานัน้ขึน้ 
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1H (How) ท าอย่างไรจึงจะแกปั้ญหาหรือบรรลเุงื่อนไขของสถานการณน์ีไ้ด ้

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ต้องพิจารณาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ที่ต้องการ
เรียนรู ้วิเคราะหเ์งื่อนไขหรือขอ้ตกลงของเหตกุารณปั์ญหา โดยผูเ้รียนตอ้งระบุเงื่อนไขหรือขอ้ตกลง
เบือ้งต้นของเหตุการณ์ปัญหา ระบุขอ้มูลหรือเนือ้หาที่จ  าเป็นตอ้งใช้ร่วมกับท ากิจกรรม โดยใช้
กิจกรรมกลุม่ระดมสมองรว่มกนัวิเคราะห ์และก าหนดใหใ้ชป้ากกาสีน า้เงินเนน้ตรงขอ้ความที่แสดง
ถึงปัญหาและสีแดงเนน้เงื่อนไขหรือขอ้ตกลงของเหตกุารณ ์เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแยกแยะส่วนส าคัญต่าง ๆ ที่ เหตุการณ์ก าหนดอย่างรอบคอบ มีการ
โตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นกนัภายในกลุม่น าไปสูก่ารหาวิธีการแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากยิ่งขึน้ 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นควา้ เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการสืบคน้ขอ้มูล 
โดยให้ผู้เรียนบอกวิธีหรือแนวทางในการได้รับความรู้ที่ต้องการ เช่น ท าการส ารวจ ทดลอง 
สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี หรือสอบถามผู้มีความรู้ในการเก็บข้อเท็จจริง และด าเนินการเก็บ
ขอ้เท็จจริงจากหลาย ๆ แหล่ง และให้นักเรียนเลือกใช้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุด ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับขอ้แมม้ากที่สุด และเลือกใชว้ัสดุไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยครูจะคอย
กระตุน้ความคิดดว้ยค าถาม เช่น ขอ้มูลที่มีท าใหเ้ลือกวิธีแกปั้ญหาที่เหมาะสมไดห้รือยัง ขอ้มูลที่
ไดม้าเพียงพอกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่  ขอ้มูลที่ไดม้าเชื่อถือไดม้ากน้อยเพียงใด 
ขอ้มูลที่ไดม้ามีความเชื่อมโยงกบัขอ้ก าหนดหรือเปล่า ขอ้มูลที่ไดท้ าใหน้ักเรียนเลือกวสัดุไดอ้ย่าง
เหมาะสมหรือไม่ เป็นตน้ 

ขัน้ที่ 4 ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้สมาชิกแต่ละกลุม่น าขอ้มลูที่ตดัสินใจเลือกมาเขียนแบบ 
แบบจ าลองอย่างละเอียด ลงในแบบบนัทึกขอ้มูลการร่างแบบวิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษา โครูจะคอยกระตุ้นใหน้ักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยค าถาม เช่น นักเรียนต้องการ
ออกแบบอะไร จากขอ้มูลที่รวบรวมไดน้ักเรียนสงัเกตเห็นความแตกต่างหรือไม่ อะไรบา้ง ขอ้แม้
ของเหตุการณ์นีคื้ออะไร จะออกแบบอย่างไรถึงจะตรงกับข้อแม้ของเหตุการณ์ จะน าความรูท้ี่
คน้ควา้ไดม้าเชื่อมโยงการออกแบบอย่างไร วสัดทุี่ใชค้วรเป็นอะไรจึงจะเหมาะสม เป็นตน้ จะท าให้
การสรา้งสรรค์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามีความสมบูรณ์มากขึน้ ตรงกับปัญหาและเงื่อนไขที่
สถานการณก์ าหนด มีการเชื่อมโยงความรูต้ามมาตรฐานสะเต็มศกึษา พรอ้มทัง้บอกเหตผุลในการ
เลือกวสัดมุาใชแ้กปั้ญหาไดเ้หมาะสม 

ขัน้ที่ 5 ประเมินวิธีการแกปั้ญหา เป็นขั้นตอนการตรวจสอบนตนเองอย่างมีเหตุผล 
สรุปและวัดคุณค่าของผลงาน ว่าชิน้งานที่สรา้งขึน้สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับ
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ขอ้ก าหนดหรือเกณฑข์องปัญหา วิเคราะหห์าจุดบกพร่อง จากนัน้จึงสรุปเพื่อหาแนวทางปรบัปรุง
แกไ้ขที่เหมาะสมเพื่อใหไ้ดว้ิธีแกปั้ญหาที่มีประสิทธิภาพที่สดุ 

ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าเสนอเป็นผลงานรูปแบบที่เหมาะสม 
หลากหลาย มีการวิเคระห ์ประเมินและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุม่  

2. ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา หมายถึง 
มาตรฐานสะเต็มศึกษาตวัชีว้ดัขอ้ที่ 3 คือ ความสามารถในการสรา้งสรรคว์ิธีการก าจดัปัญหา โดย
เชื่อมโยงความรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มาช่วยในการ
แกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละเงื่อนไขที่มีใหม้ากที่สดุ เครื่องมือที่ใชว้ดัคือแบบวดัเชิง
สถานการณจ์ านวน 2 สถานการณ ์ใหน้กัเรียนออกแบบวิธีการแกปั้ญหา โดยมี 3 ประเด็นย่อยใน
การวดัไดแ้ก่ 

2.1.ออกแบบการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรูว้ิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตรไ์ด ้สิ่งที่ผูเ้รียนควรท าไดม้ีดงันี ้คือสามารถระบุปัญหาและเงื่อนไขที่ตก
ลงไดต้รงกับที่สถานการณ์ระบุให ้และเชื่อมโยงความรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์
และคณิตศาสตรท์ี่ต้องน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะหแ์ก้ปัญหาไดเ้หมาะสม และการน าเสนอ
แนวคิดที่ใชใ้นการออกแบบการแกปั้ญหาได ้ 

2.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมภายใต้เงื่ อนไขที่ก าหนดให้ ผู้เรียนควรมี
ลกัษณะดังนีคื้อ เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดดี้ที่สุด มีขอ้ผิดพลาดนอ้ยที่สุด และเป็นไปตามเงื่อนไข
หรือข้อแม้ที่ก าหนดให้ โดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  และตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจาก
แหลง่ขอ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือ  

2.3 อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการสรา้งสรรคว์ิธีการขจดัปัญหาได ้ผูเ้รียนควรมีลกัษณะ
ดงันีคื้อ ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ แผนภาพ ภาพร่าง ผังมโนทัศน ์
ผังงาน เป็นต้น ให้เหตุผลในการออกแบบชิน้ส่วนต่างๆ ได้เหมาะสมกับหลักการ และอธิบาย
รายละเอียดอย่างชดัเจน สามารถอธิบายถึงจุดเด่น จุดดอ้ย และแนวทางการปรบัปรุงชิน้งานต่อไป
ได ้ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนักเรียน ที่ เกิดจากการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจ้ากการท า
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์ผู้วิจัยสรา้งขึน้ โดยใชข้้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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จ านวน 20 ขอ้ แบ่งพฤติกรรมเป็น 4 ดา้น ตามแนวคิดของบลูม คือ 1. ความรูค้วามจ า 2. ความ
เขา้ใจ 3. การน าไปใช ้4. การวิเคราะห ์ 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก หรือทัศนคติที่มีต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวทาง
สะเต็มศึกษาบูรณาการกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณดา้นบรรยากาศ ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู ้และดา้นครูผูส้อน โดยวดัดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดบั จ านวน 19 ขอ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อสมรรถนะ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
กรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้  
 
  
  
  
  
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถใน
การออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา หลงัเรียนสงูขึน้ 

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 70 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี

ตัวแปรต้น 

การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 
2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
3. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
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ความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา อยู่ในระดบัพฒันาการ
สงูขึน้กว่าก่อนเรียน 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูป แบบการจัด การเรียน รู้ปัญ หา เป็ น ฐานที่ เน้ น ก ระบวน คิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ   
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 70 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ทุกคนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความ
พงึพอใจอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี้ 
1. สะเต็มศกึษา 

1.1 ความหมายของสะเต็มศกึษา 
1.2 ที่มาและความส าคญัของสะเต็มศกึษา 
1.3 การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษา 
1.4 การวดัและประเมินผลสะเต็มศกึษา 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 ความส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.4 การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

4. มาตรฐานสะเต็มศกึษา 

4.1 ความส าคญัของมาตรฐานสะเต็มศกึษา 
4.2 สมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 

5. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

5.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
5.2 การวดัและประเมินผลของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

6. ความพงึพอใจ 

6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
6.2 ความส าคญัของความพงึพอใจ 
6.3 การวดัและประเมินความพงึพอใจ 
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1. สะเต็มศึกษา 
1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 

ค าว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร ์4 สาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร(์Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) นักวิชาการได้ให้นิยามของ สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
หลายท่านได้ให้นิยามไว ้สามารถอธิบายได้ว่า สะเต็ม หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถบูรณาการความรูร้ะหว่างศาสตรส์าขาต่าง  ๆ ทั้ง 4 ศาสตร ์ 
โดยน าขอ้ดีและเทคนิคของแต่ละสาขาวิชามารวมเขา้ดว้ยกัน โดยการจัดการเรียนรูต้ามแนวทาง
สะเต็มศึกษามุ่งเน้นแก้ไขเหตุการณ์ปัญหาที่สามารถพบได ้และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะส าคัญในปัจจุบัน หรือความช านาญที่ต้องมีส  าหรบัศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมประสบการณ ์
ทกัษะที่จ  าเป็นในการใชอ้ยู่ในสงัคม ความคิดอย่างแตกต่างหลากหลาย และเป็นการเตรียมความ
พรอ้มใหก้ับนักเรียนที่ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทักษะกระบวนการดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี รวมทัง้น าไปสูก่ารคิดคน้นวตักรรมในอนาคต (ชลาธิป  สมาหิโต, 2558; พรทิพย ์ศิริภทั
ราชัย, 2556; มนตรี  จุฬาวัฒนทล, 2556; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 
2557) นอกจากนีย้ังมีผูใ้หค้วามหมายในประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบูรณาการเนือ้หา 4 
วิชานั้น สะเต็มยังหมายถึงการบูรณาทักษะทางวิศวกรรมศาสตรล์งสู่วิธีการเรียนรู้ (Learning 
Strategies) และวิธีการจดัการเรียนรู(้Teaching Strategies) อาทิ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (สิรนิภา  กิจเกือ้กลู, 2558) ซึ่งกิตติพศ  ศิริสตูร (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่าแต่ละวิชามีจดุเด่น
ดงันี ้

วิทยาศาสตร(์s) ศึกษาในเรื่องของความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยอาศัย
กระบวนสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์(Scientific inquiry)  

เทคโนโลยี(T) ศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนการท างานเพื่อแก้ปัญหา ปรบัปรุงแก้ไข 
หรือพฒันาสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็นของมนษุย ์ 

วิศวกรรมศาสตร(์E) ศกึษาเก่ียวกบัการคิดคน้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสรา้งประโยชนใ์นทาง
เศรษฐกิจและอ านวยความสะดวกของมนุษย์ บนฐานของการออกแบบ เน้นการแก้ปัญหาเพื่อ
พฒันาและสรา้งสรรคช์ิน้งาน  

คณิตศาสตร(์M) ศึกษาเรื่องตวัเลข เนน้การมองหารูปแบบและความสมัพนัธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นตัวเลข รูปทรงเรขาคณิตหรือชุดของสมการต่าง ๆ โดยใช้ทักษะด้านการ
ค านวณเป็นพืน้ฐาน  



  15 

จากขอ้มลูที่กล่าวมาสรุปไดว้่า สะเต็มศกึษา (STEM Education) เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อแกปั้ญหาที่พบ โดยลดบทบาทครูและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ที่มีการบูรณาการ
เนือ้หาระหว่าง 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริง โดยน าขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการศึกษาทัง้ 4 ศาสตร ์มาคิดขัน้ตอน
การก าจดัปัญหาหรือหาวิธีการแกไ้ขสิ่งต่าง ๆ ใหดี้ขึน้ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการหรือแก้ปัญหาที่
เก่ียวเนื่องกบัการด ารงชีวิต และเกิดทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.2 ทีม่าและความส าคัญของสะเต็มศึกษา 
แนวคิดสะเต็มศึกษามีจุดเริ่มตน้ที่ประเทศอเมริกา ซึ่งพบว่าระดับความสามารถใน

การคิดคน้หรือสรา้งสิ่งใหม่ ๆ ของอเมริกาไม่ไดโ้ดดเด่นอย่างรอบดา้นเหมือนอดีต แต่ขณะเดียวกนั
หลายๆ ประเทศทั่วโลกพยายามปรบัปรุงประเทศตนเองใหม้ีความกา้วหนา้มากขึน้ โดยพบว่า การ
ทดสอบในระดับนานาชาติหรือการทดสอบ PISA และการทดสอบดา้นคณิตศาสตรว์ิทยาศาสตร์
ระดับสากลหรือการทดสอบ TIMSS ของประเทศอเมริกามีคะแนนต ่ากว่าหลายประเทศ คะแนน
ลดลงจากเดิม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่กา้วหนา้ของการจดัการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 เมื่อเทียบ
กบัปีค.ศ. 2003 รวมทัง้รายงานของ Phi Delta Kappan กล่าวว่านักเรียนอเมริกนัท าคะแนนไดต้ ่า
ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา(Bellanca, 2010; Dejarnette, 2012) นอกจากนั้น นักเรียน
นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรล์ดจ านวนลง อีกทั้งประชากรวัย
ท างานทางดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และวิศวกรเองก็มีจ านวนนอ้ยลงเช่นกัน นั่นแสดงว่าเรา
ก าลังเจอกับปัญหาการขาดแรงงานมนุษย์ในด้านดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ตามมา ดังนัน้แนวคิดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยแกปั้ญหาดังกล่าวได ้
โดยคาดหวังว่า จะช่วยพัฒนาผลการประเมินต่างๆ เช่น PISA ให้สูงขึน้ ส่งผลให้ประชากรมี
คณุภาพ ประเทศพฒันาท าใหปั้ญหาต่าง ๆ ของประเทศลดลง มีการร่วมลงทนุท าธุรกิจในประเทศ
ไดม้ากขึน้ (Rachel, 2008) 

นอกจากอเมรกิาแลว้ ยงัมีประเทศอ่ืนๆ อีกที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกนันีเ้ช่น องักฤษ 
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย บราซิล และญ่ีปุ่ น เป็นตน้ ตอ้งเรง่สรา้งบณัฑิตดา้น STEM ใหม้ีคณุสมบติั
เหมาะสมกับการจ้างงานในประเทศ และสามารถแข่งขันกับประชากรประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยพบว่าจีนเป็นประเทศที่สามารถผลิตนักศึกษาที่จบดา้น STEM ไดม้ากที่สุดใน
โลกโดยดจูาก (ภาพประกอบ 2) ขอ้มลูดงักล่าวบ่งชีใ้หเ้ห็นว่าในช่วงปี 2010-2015 จีนและอินเดีย
สามารถผลิตบณัฑิตดา้น STEM ไดม้ากที่สดุ และจะมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ (Craig, Thomas, Hou, และ Mathur, 2011) 
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ภาพประกอบ 2 แสดงจ านวนบณัฑิตดา้น STEM ในปี ค.ศ.2010-2015 ในแต่ละประเทศ 

 
ที่มา: Accenture Institute for High Performance 

 
ส าหรบัประเทศไทยนัน้ก็ก าลงัประสบปัญหาเช่นเดียวกับอมเริกาและประเทศอ่ืน ๆ 

ในเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาตรแ์ละเทคโนโลยี เช่นเดียวกัน ไดแ้ก่ (มนตรี  จุฬา
วฒันฑล, 2556) 

1. เยาวชนไทยขาดความรูค้วามสามารถดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แม้ว่าเยาวชนไทยจะสามารถเขา้ร่วมการแข่งขันและไดร้บัรางวัลในการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการไดม้าตลอดทุกปี แต่จากผลการทดสอบ PISA และ TIMSS แสดงใหเ้ห็น
นกัเรียนไทยโดยรวมยงัมีทกัษะความรูด้า้นการอ่าน วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ยงัตามหลงัอีก
หลายประเทศ สาเหตหุลกัเกิดจากการจดัการเรียนรูแ้บบท่องจ า ขาดการคิดวิเคราะห ์แยกแยะ อีก
ทั้งขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยียังล้าหลังกว่าหลายประเทศ เช่น เกาหลี 
สิงคโปรแ์ละจีน เป็นตน้ 

2. ประเทศไทยตอ้งการหลดุพน้จากการเป็นประเทศที่มีรายไดป้านกลาง ในอดีต
ประเทศไทยมีรายไดต้ ่า แต่ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จดัอยู่ในกลุ่มปานกลาง โดย
การพฒันาที่อยู่อาศยั ค่าแรงราคาถูก และสิ่งที่มีคณุค่าในธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมาย ในภาย
ภาคหนา้ค่าแรงของประเทศก าลงัเพิ่มสงูขึน้และทรพัยากรเริ่มขาดแคลน ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
รายไดสู้งขึน้เพื่อใหเ้กิดความสมดุลกับทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ในปี พ.ศ. 2555 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดเ้สนอการบูรณาการยุทธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy) เพื่อใหป้ระเทศไทยหลุดพน้จากการเป็นประเทศที่มีรายไดป้านกลางจึงตอ้ง
หาวิธีการพัฒนาขีดความสามารถให้กับประชากรในประเทศในด้านความสามารถทาง
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วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการผลิตสิ่งของใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
สง่เสรมิ 

3. ก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อสงัคมภาคหนา้ ขอ้มลู
จากส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ แสดงใหเ้ห็น
ว่าในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีก าลงัแรงงานประมาณ 39 ลา้นคน แต่มีประมาณ 3 ลา้นคน หรือ
นอ้ยกว่า 10% ของแรงงานทัง้หมดที่เป็นก าลงัคนที่ท างานโดยอาศยัความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี หรือ ก าลังคนหรือแรงงานด้านสะเต็ม (STEM Workforce) ในจ านวนนี ้ 89% ส  าเร็จ
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี 

ดงันัน้หน่วยงานที่ส  าคญัที่รบัผิดชอบในดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ไดรู้ถ้ึงความส าคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงก าหนดใหเ้ป็นโครงการส าคัญดา้น
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ข้อ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส  าหรับสรา้งคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาประชากรของ
ประเทศอย่างเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของประเทศ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559) ซึ่งตรงกบั 
พรทิพย ์ศิริภัทราชัย (2556) มีความเห็นว่า การจัดการศึกษาแบบสะเต็มส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาการอย่างรอบดา้น และตรงกับแนวการส่งเสริมบุคคลใหม้ีคณุภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น มี
การพัฒนาดา้นความรู ้ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเนือ้หาวิชามากยิ่งขึน้ ดา้นทักษะการคิดโดยเฉพาะ
การคิดขัน้สงู เช่น การคิดอย่างมีวิจารณาณ การคิดวิเคราะหแ์ยกแยะ การคิดสรา้งสรรค ์ฯลฯ ดา้น
คณุลกัษณะ ผูเ้รียนจะเกิดความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผูน้  า รวมถึง
การยอมรบัค าวิพากษว์ิจารณข์องคนอ่ืนได ้

1.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกับหลักสูตรหรือ

มาตรฐานการเรียนรูอ้ยู่ และเป็นการน าไปบูรณาการกบักิจกรรมการเรียนรูแ้บบเดิม เพื่อมิใหเ้ป็น
ภาระกบัครูเพราะอาจจะเป็นปัญหากบัการเรียนการสอนได ้นอกจากนัน้ยงัพบว่ากระบวนการของ
การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรไ์ด้มุ่งเน้นแนวคิดการทดลองทางวิทยาศาสตร ์ที่ไม่
เพียงแต่ค้นควา้เพื่อให้ได้ค าตอบและยังมุ่งเน้นการลงมือท าทั้งการทดลองและการสรา้งสรรค์
ชิน้งาน โดยการใชค้วามรูค้วบคู่กับคณิตศาสตรแ์ละใชก้ระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (Engineering and Technological Design Process) นักเรียนจะเกิดทักษะต่าง ๆ 
ในขณะท ากิจกรรม ข้อควรปฏิบัติ ในการสอนสะเต็มศึกษาคือ จะต้องใช้องค์ประกอบของ
เหตกุารณใ์หอ้ยู่รอบตวันกัเรียน ใกลเ้คียงกบัเหตกุารณจ์รงิ และใหน้กัเรียนมองว่าเป็นสิ่งใกลต้วั มี
การใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา (Problem Solving) ฝึกการคิดเชิงระบบ 
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(Systems Thinking) และการคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking) มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และให้
นกัเรียนฝึกใชอ้ปุกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยีที่พบเห็นไดท้ั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้(เช่น ใน
การสืบคน้ขอ้มลู ) รวมถึงมีการฝึกการน าเสนอผลงานที่นกัเรียนไดจ้ดัท า ช่วยใหน้กัเรียนตระหนัก
ถึงจดุมุ่งหมาย เหตผุล กระบวนการในการเรียนรู ้(อภิสิทธิ์  ธงไชย, 2556)  

จากที่เกริ่นน ามาแล้วว่า สะเต็มศึกษา เป็นวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบประยุกต์ใช้
ความรูห้ลายวิชา จึงมีการเสนอแนวทางการบูรณาการเป็น 4 ระดบั ดงันี ้(สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557) 

1. แบบภายในวิชา เป็นวิธีการสอนคลา้ยเดิม นักเรียนยังไดเ้รียนเนือ้หาและฝึก
ทกัษะของแต่ละวิชาที่เก่ียวขอ้งกับสะเต็มแยกกนั การจัดการเรียนรูแ้บบนีคื้อ การจดัการเรียนรู้ที่
เป็นอยู่ทัว้ไป ที่ครูผูส้อนแต่ละวิชาต่างจดัการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนตามรายวิชาของตนเอง 

2. แบบพหุวิทยาการ เป็นการจดัรูปแบบใหน้ักเรียนไดเ้รียนเนือ้หาและฝึกทกัษะ
ของวิชาต่าง ๆ แยกกันคล้ายกับแบบภายในวิชา แต่จะมีหัวข้อหลักที่ครูทุกวิชาตกลงร่วมกัน 
จากนั้นครูแต่ละวิชาก็จะสอนใหม้ีการอา้งอิงถึงความเชื่อมโยงหัวขอ้หลกักับความรูใ้นวิชานั้น ๆ 
การจดัรูปแบบนีช้่วยใหผู้เ้รียนเห็นเชื่อมโยงวิชานัน้ ๆ กบัสิ่งที่อยู่รอบตวั เช่น ถา้ครูผูส้อนแต่ละวิชา
ก าหนดรว่มกนัว่าจะใชก้ระติบขา้วเป็นหวัขอ้หลกั ครูผูส้อนวิชาเทคโนโลยอีาจจะเริ่มแนะน ากระติบ
ขา้วไดว้่า กระติบขา้วจดัเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที่มนุษย ์สรา้งขึน้เพื่ อสรา้งความสะดวกและตอบ
โจทย์ปัญหาที่ต้องการเก็บความรอ้นของข้าวในได้นาน ในขณะที่ครูวิทยาศาสตรย์กตัวอย่าง
กระติบขา้วเพื่อสอนการถ่ายโอนความรอ้น ครูคณิตศาสตรส์ามารถใชก้ระติบขา้วสอนเรื่องรูปทรง
และใหน้กัเรียนหาพืน้ที่ผิวและปรมิาตรของกระติบขา้วได ้

3. แบบสหวิทยาการ เป็นการจัดรูปแบบให้ท ากิจกรรมร่วมกัน 2 วิชาขึน้ไป  
โดยลกัษณะกิจกรรมจะมีการเชื่อมโยงทุกวิชา เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นความสมัพนัธก์นั การเรียนใน
รูปแบบนีค้รูในแต่ละวิชาตอ้งท างานร่วมกัน โดยครูผูส้อนจะต้องพิจารณาเนือ้หาหรือตัวชีว้ัดที่
ตรงกนัและออกแบบกิจกรรมในรายวิชาของตนเอง ใหเ้ก่ียวเนื่องกบัวิชาอ่ืน ผ่านเนือ้หาหรือตวัชีว้ดั
นัน้ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร ์เมื่อศึกษาเรื่องการถ่ายโอนความรอ้นและฉนวนกนัความรอ้นแลว้ ครู
ก าหนดใหศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บอุณหภูมิของกระติบขา้ว โดยขอใหค้รูวิชาอ่ืนๆสอนตาม
เนือ้หาที่ตอ้งการใชก้่อนที่นกัเรียนจะมาท าการทดลอง เช่น สอนค านวณหาพืน้ที่และปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตก่อน จากนั้นใหน้ักเรียนเริ่มท าการทดลองและเก็บขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ใหน้ าขอ้มูล
จากการทดลองไป สรา้งกราฟและตีความผลการทดลองในวิชาคณิตศาสตร ์

4. แบบข้ามสาขาวิชา  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ท าให้ผู ้เรียนมองเห็นความ
เก่ียวเนื่องของความรูแ้ละทักษะที่ไดเ้รียนจาก 4 สาระวิชา กับเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ โดยใหน้ักเรียน
ประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเหล่านัน้ในการมาใชใ้นการสรา้งวิธีการหรือขัน้ตอนแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ 
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และสรา้งประสบการณก์ารเรียนรูข้องตนเอง ครูผูส้อนจดักิจกรรมตามความสนใจหรือความถนัด
ให้เป็นปัญหาของนักเรียน โดยครูก าหนดขอบเขตหรือหัวข้อหลักของปัญหากว้าง ๆ แล้วให้
นกัเรียนระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแกปั้ญหา ทัง้นี ้ในการก าหนดกรอบของปัญหาให้
นกัเรียนศกึษานัน้ ครูตอ้งค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูข้องนกัเรียน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาที่เป็นความสนใจของนกัเรียน  
2) ตวัชีว้ดัในวิชาต่างๆที่เก่ียวขอ้ง  
3) ความรูพ้ืน้ฐานของนกัเรียน 

ส าหรบัแนวทางการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัเลือก
การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการภายในวิชา ซึ่งผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเองโดย
เน้นเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นหลัก และใชก้ารบูรณาการรายวิชาอ่ืน ๆ จากเนือ้หาที่นักเรียน
ก าลงัเรียนในเทอมนัน้  

จ ารสั  อินทลาภาพร และคนอ่ืน ๆ (2558) กล่าวว่าในการเลือกรูปแบบการบูรณาการ
ไปใช ้ครูผูส้อนควรค านึงถึงความเหมาะสมของเนือ้หา หรือตามบริบทที่พบเห็นในสถานศึกษา 
 สิ่งที่ควรตระหนักถึงในการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้รียนมี
ดงันี ้

1. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรูใ้หม้ากที่สดุ 
2. จดัใหท้ างานเป็นกลุ่ม โดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหห้ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ี

สว่นรว่มในการท างานดว้ยกนั 
3. จัดประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยใหเ้รียนรูจ้ากสิ่งที่นักเรียนพบเจอไดท้ั่วไป 

และสามารถน าความรูน้ัน้ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้
4. จดับรรยากาศในชัน้เรียนที่ท าใหรู้ส้กึกลา้แสดงออก โดยผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนได้

แสดงความคิดและรบัฟังกบัผูอ่ื้นในกลุม่ และหอ้งเรียนสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูเ้รียน
ในการกลา้ที่จะแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาอย่างมีเหตผุล 

5. ปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตอ้งและดีงาม โดยสอดแทรกเขา้ไป
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถมีจิตส านึกที่ดี แยกแยะความถูกผิดในการ
ด ารงชีวิตในสงัคมได ้

ดังนั้นในรูปแบบการจัดการศึกษาตามแบบสะเต็มศึกษา ครูเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญ
อย่างมาก เพราะตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐาน และเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศกึษา ดงันี ้คือ 

1. สนบัสนนุใหน้กัเรียนสนใจและเห็นคณุค่าของการเรียนในทกุสาระวิชา 
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2. สนบัสนนุใหน้กัเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดในทุกสาระวิชา  
3. สนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเนื ้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตรม์ากขึน้ 
4. สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรูแ้บบกระตือรือรน้ และตระหนกัถึง

ความหมายของการเรียนรูเ้นือ้หาที่เฉพาะเจาะจง 
5. ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ 
6. สนบัสนนุทกัษะการแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน 
7. สนบัสนนุใหผู้เ้รียนสนใจประกอบอาชีพดา้นสะเต็มมากขึน้  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีได้แนะน าแนวทางการน า
กิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน สามารถด าเนินการได้ 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 
(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557) 

1. จดักิจกรรมสอดแทรกไปตามเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งของแต่ละรายวิชาภายในคาบ
เรียน ซึ่งกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่จะน าเขา้ไปสอดแทรกในคาบเรียนนั้น มักจะเป็นกิจกรรมที่มี
จ านวนชั่วโมงที่เหมาะสมที่จะสามารถจัดกิจกรรมไดเ้สร็จสิน้ภายในคาบเรียน โดยผูส้อนแต่ละ
รายวิชาอาจพิจารณาจากตวัชีว้ัดของกิจกรรมนัน้ๆ เป็นเกณฑ ์หรือพิจารณาจากจุดประสงคข์อง
กิจกรรมก็ไดว้่าเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาใดบา้ง จากนั้นเมื่อถึงคาบเรียนในเนือ้หานั้นๆ ก็สามารถน า
กิจกรรมสะเต็มศกึษาเขา้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้

2. จดักิจกรรมไวใ้นรายวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชาต่างๆ โดยการสอนในรูปแบบนี ้
อาจท าไดใ้นรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัการแกโ้จทยปั์ญหาพิเศษ หรือการท าโครงงาน เป็นตน้ รูปแบบ
การสอนโดยวิธีนีเ้หมาะส าหรบักิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
ค่อนขา้งมากหรือมีความซบัซอ้นและยาก และมีขอ้ดีที่ทางผูส้อนสามารถจดัหาอาจารยท์ี่ปรกึษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดค้รอบคลุมในเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหค้ าแนะน าในการแก้ปัญหา หรือออกแบบ 
และสรา้งชิน้งานของผูเ้รียนได ้

3. จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย  
ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบนีม้กัเป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีหวัขอ้หรือหัวเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
การสรา้งวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสว่นรวม การจดักิจกรรมโดยวิธีนีม้ี
ขอ้ดีที่ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมไดต้ลอดเวลาและต่อเนื่อง 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาผูส้อนสามารถจัดการ
เรียนรูไ้ดห้ลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ จากการศึกษาขอ้มลูจากนักวิชาการและงานวิจัย
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ จ ารสั  อินทลาภาพร และคนอ่ืน ๆ (2558); ชลาธิป  สมาหิโต (2558); สถาบนัส่งเสริม



  21 

การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2557); สนธิ  พลชัยยา (2557); สุพรรณี  ชาญประเสริฐ 
(2558) ผูว้ิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัแนวทางสะเต็มศึกษาที่นิยมกันมาก
ที่สุด คือ การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์
(Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้ ้เรียนสรา้งองค์ความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นเครื่องมือ เช่น การส ารวจ การ
สังเกต การวัด การจ าแนกประเภทการทดลอง การสรา้งแบบจ าลอง การสืบค้นขอ้มูล เป็นต้น 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี . 2549; ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551) เทคนิคและวิธีการสอนแบบสืบเสาะ ที่ถูกน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางของสะเต็มสว่นใหญ่ ไดแ้ก่  

1. การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E เป็นวิธีการหรือแนวทางที่ท าให้ผู ้เรียนสรา้งหรือ
ไดร้บัองคค์วามรูด้ว้ยตัวผูเ้รียนเอง ผ่านกระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ หรือทดลอง โดยมีครูท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (2555) เสนอวิธีการจัด
กิจกรรมมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ขั้นกระตุน้ความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนด้วยเรื่องที่
ก าลงัเป็นข่าวดงัหรือเรื่องที่นกัเรียนสนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้เองจากความสงสยั หรืออาจเริ่มจากความ
สนใจของตวันกัเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายกนัในกลุม่ เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณ์
ที่ก าลังเกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่ เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมที่ เรียนรูม้าแล้ว เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสรา้งค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ 
ครูอาจใหศ้ึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้เรา้ความสนใจดว้ยการแนะน าประเด็นขึน้มาก่อน แต่ไม่
ควรบังคับให้นักเรียนยอมรบัประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษาเมื่อมี
ค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเด็นที่ตอ้งการหาค าตอบ จึงร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึน้ อาจรวมทั้ง
การรวบรวมความรูป้ระสบการณเ์ดิม หรือความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วยใหน้ าไปสู่ความเขา้ใจ
เรื่องหรือประเด็นที่จะศกึษามากขึน้ และมีแนวทางที่ใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

1.2 ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) เมื่อท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถาม
ที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ขอ้สนเทศ หรือ
ปรากฏการณต่์าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม 
การใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยสรา้งสถานการณ์จ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอา้งอิงหรือจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูอย่างเพียงพอที่จะใชใ้นขัน้ต่อไป 
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1.3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เมื่อไดข้อ้มลูอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบ แลว้จึงน าขอ้มูล ขอ้สนเทศ ที่ไดม้าวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่
ไดใ้นรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์หรือรูปวาด สรา้งตาราง ฯลฯ 
การคน้พบในขัน้นีอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โตแ้ยง้กับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ไดก้ าหนดไว ้แต่ผลที่ไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถสรา้งความรู้
และช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

1.4 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใชอ้ธิบายเรื่องต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้จ ากัดน้อย ซึ่งก็จะ
ช่วยใหเ้ชื่อมโยงกบัเรื่องต่างๆ และท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้ 

1.5 ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ 
ว่านักเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขัน้นีจ้ะน าไปสู่การน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอื่นๆ 

2. การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) เป็นการ
จดัการเรียนรูท้ี่ก  าหนดสถานการณท์ี่เป็นปัญหาและทา้ทายการคิดของผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความสนใจและศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูดว้ยตนเองเพื่อแกปั้ญหา ซึ่งสง่ผลใหผู้เ้รียนสามารถน า
ความรูท้ี่ไดร้บัจากผูส้อนไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณต่์างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเสรมิสร้าง
ใหผู้เ้รียนเกิดการใฝ่เรียนรู ้ 

ทอรพ์ และเซจ (Torp และ Sage, 1998) กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานดงันี ้ 

1.ขั้นเตรียมความพรอ้มของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมให้ผูเ้รียนมีความ
พรอ้มในการเผชิญกับการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เช่น การอภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่จะสอน
อย่างกวา้งๆ  

2. ขัน้พบปัญหา ในขัน้นีม้ีเป้าหมายใหผู้เ้รียนระบุบทบาทหนา้ที่ในการแกปั้ญหา
และเรา้ความสนใจใหผู้เ้รียนตอ้งการที่จะแก้ปัญหาซึ่งครูอาจจะใชค้ าถามในการกระตุน้เพื่อให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหา 

3. ขัน้นิยาม ขัน้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาสิ่งที่ตนรู ้อะไรที่
จ  าเป็นต้องรูแ้ละแนวคิดอะไรที่ได้จากการพิจารณาเหตุการณ์ปัญหา เพื่อให้ผูเ้รียนพรอ้มที่จะ
รวบรวมขอ้มลูเพื่อน าไปแกปั้ญหา 
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4.ขัน้ก าหนดปัญหา จุดมุ่งหมายในขัน้นีเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดปัญหาที่แทจ้ริง
จากสถานการณ์ที่ได้เผชิญ และก าหนดเงื่อนไขที่ขัดแยง้หรือเงื่อนไขที่ปรากฏในสถานการณ์ที่
ก าหนดให ้

5. ขั้นค้นควา้และเก็บรวบรวมขอ้เท็จจริง จุดมุ่งหมายในขั้นนีเ้พื่อสนับสนุนให้
ผูเ้รียนวางแผนและด าเนินการรวบรวมขอ้มลูอย่างมีประสิทธิภาพ และเขา้ใจว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มา
ท าใหเ้ขา้ใจปัญหาไดอ้ย่างไร 

6. ขั้นการหาค าตอบที่เป็นไปได้ จุดมุ่งหมายในขั้นนีเ้พื่อให้ผู ้เรียนได้เชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลที่ค้นคว้ากับปัญหาที่ก าหนดไว้ แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อเท็จจริงที่สืบค้นมา 
เนื่องจากปัญหาที่ใชใ้นการเรียนรูส้ามารถมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ ดังนั้นในขัน้นีผู้เ้รียนจะตอ้ง
คน้หาค าตอบที่สามารถเป็นไปไดใ้หม้ากที่สดุ 

7. ขัน้ประเมินค่าของค าตอบ เป้าหมายของขัน้นีคื้อเพื่อตอ้งการใหผู้เ้รียนท าการ
ประเมิน ขอ้มลูที่คน้ควา้มาและผลของค าตอบที่ไดใ้นแต่ละปัญหาซึ่งนกัเรียนจะแสดงเหตผุลและ
รว่มกนัอภิปรายในกลุม่ 

8. ขัน้การแสดงค าตอบและการประเมินผลงาน ในขัน้นีม้ีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียน
เชื่อมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผู ้เรียนได้เรียนรูม้าอย่างไร และท าไมความรู้นั้นถึงส าคัญในขั้นนี ้
นกัเรียนจะเสนอผลงานออกมาที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรูต้ัง้แต่ตน้จนไดค้ าตอบของปัญหาซึ่ง
เป็นการประเมินผลงานของตนเองและกลุม่ไปดว้ย 

9. ขั้นตรวจสอบปัญหาเพื่อขยายการเรียนรู ้ในขั้นนีม้ี เป้าหมายเพื่อให้ผู ้เรียน
ร่วมกันก าหนดสิ่งที่ตอ้งการเรียนรูต่้อไปโดยพิจารณาจากปัญหาที่ด  าเนินการไปแลว้ว่ามีประเด็น
อะไรที่ตนเองสนใจอยากรูอี้ก 

ปรียานุช  มานุจ า และ อทิุศ  อินทรป์ระสิทธิ์ (2560) ไดเ้สนอแนวคิดรูปแบบของ
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกบัแนวคิดของสะเต็มศกึษา ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกบัแนวคิดสะเต็มศกึษา 

 
ปราณี  นันทะเสน (2560) ไดเ้สนอแนวทางการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางของ 

สะเต็มศึกษา โดยมีรูปแบบการสอนที่เป็นแนวคิดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ดว้ยรูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน แลว้น าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการออกแบบชิน้งานเพื่อใชแ้กปั้ญหาตามขัน้ตอน
ของกระบวนการทางวิศวกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

1. ขั้นการระบุ ปัญ หา  เป็นขั้นตอนที่ ผู ้แก้ ปัญ หาต้องท าความ เข้าใจใน
สภาพแวดล้อมที่ประสบพบเจอแล้วเป็นปัญหารอบ ๆ ตัว ที่ต้องรีบแก้ไขปัญหาด้วยการสรา้ ง
สิ่งของ อปุกรณ ์หรือเครื่องมือมาช่วยแกปั้ญหานัน้ 

 การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem-Base Learning: PBL) 

การเชื่อมโยงแนวคิดของ STEM 

ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหา 
S: สถานการณปั์ญหาทางวิทยาศาสตรใ์นชีวิตจรงิ  
M: สถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์

ขัน้ที่ 2 ท าความเขา้ใจปัญหา 
S: ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อท าความเขา้ใจ
ปัญหา  
M: ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์เพื่อท าความเขา้ใจ

ขัน้ที่ 3 ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 
T: ศกึษาคน้ควา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต ใบงาน, หนงัสือ 

ขัน้ที่ 4 สงัเคราะหค์วามรู ้
M: ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์ในการแกปั้ญหา 
S: ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยใน การหาค าตอบ 
S: ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรใ์นการสรุปและ
ประเมิน 
M: ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการสรุปและ
S: ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรใ์นการน าเสนอผลงาน 
T: น าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์
E: การออกแบบการน าเสนอผลงาน 
M : ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรน์ าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหา 

ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าค าตอบ 

ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
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2. ขัน้คน้ควา้หาขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้ง เป็นการสืบคน้ขอ้มลูจากหลากหลายแหล่ง
และรวบรวมขอ้มูลหรือแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาสามารถเป็นไปได้ เพื่อเลอืกแนวคดิ
หรอืวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการแกปั้ญหานัน้ 

3. ขัน้สรา้งแบบรา่งชิน้งานหรือวิธีการขจดัปัญหา เป็นการวางแผนในการรา่งแบบ
อปุกรณห์รือเครื่องมือ เพื่อน ามาแกปั้ญหาเป็นล าดบัขัน้ตอน 

4. ขัน้การทดลอง เป็นขัน้ตอนการทดสอบเพื่อแกส้ิ่งที่เป็นปัญหาโดยน าผลที่ไดม้า
ใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาชิน้งานใหม้ีคณุภาพในการแกปั้ญหามากขึน้ 

5. ขั้นประเมินคุณค่าและปรบัปรุงแก้ไข เป็นการปรบัปรุงการทดสอบ รวมถึงดู
ความเหมาะสมของการแกปั้ญหาหรือคณุภาพของชิน้งานใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

นนัทชา  อมัฤทธิ์ (2558) ไดเ้สนอแนวทางการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหา
เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศกึษาไปใช ้โดยมีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้ยืนยนัปัญหา เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนจะก าหนดสถานการณปั์ญหามาใหน้กัเรียน
และใชค้ าถามส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาดงักล่าวถามนักเรียน เพื่อยืนยนัปัญหาและใหน้ักเรียน
รว่มระบแุละอธิบายปัญหาผ่านการอภิปรายในชัน้เรียน 

2. ขั้นชี ้แจงปัญหา เป็นขั้นที่ นัก เรียนแต่ละกลุ่มจะได้อภิปรายเพื่ อระบุ
องค์ประกอบส าคัญของปัญหา และร่วมกันอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ประเด็นความรู้
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์

3. ขัน้วางแผน เป็นขัน้ที่นกัเรียนจะไดว้างแนวในการสรา้งแบบจ าลอง รวมถึงวาง
กรอบการท างานและพิจารณากระบวนการผลิตที่เป็นไปได ้

4. ขัน้วางแผนการส ารอง เป็นขัน้ที่นกัเรียนไดว้างแผนและก าหนดขัน้ตอนส ารอง
หรือเพิ่มเติมจากการพิจารณาในขัน้ก่อนหนา้ เพื่อเผชิญกบัอปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
จรงิ 

5. ขั้นปรบัโครงสรา้ง เป็นขั้นที่นักเรียนจะเริ่มสรา้งแบบจ าลองของตนเองเพื่อ
แก้ปัญหาตามแผนการที่ก าหนด นอกจากนี ้นักเรียนจะต้องอธิบายถึงลักษณะโครงสรา้งของ
แบบจ าลองอย่างง่ายได ้

3. การจัดการเรียน รู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
จ ารสั  อินทลาภาพร และคนอ่ืน ๆ (2558) กล่าวว่า เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
เลือกท าโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการ
วางแผนในการท าโครงงานร่วมกนั โดยศึกษาหาขอ้มลูความรูท้ี่จ  าเป็น และลงมือปฏิบติัตามแผนที่
ก าหนดจนไดข้อ้คน้พบหรือองคค์วามรูใ้หม่ แลว้เขียนรายงาน และน าเสนอต่อสาธารณชน และน า
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ผลงานเละประสบการณท์ัง้หมดมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสรุปผลการเรียนรูท้ี่ไดร้ับจาก
ประสบการณท์ี่ไดร้บัทัง้หมด 

4. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สุทธิดา  การีมี  (2560) กล่าวว่าเป็น
ขัน้ตอนที่น ามาใชใ้นด าเนินการเพื่อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมนีจ้ะเริ่มจากการระบปัุญหาที่พบแลว้ก าหนดเป็นปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ข จากนัน้จึงท าการ
คน้หาแนวคิดที่เก่ียวขอ้งและท าการวิเคราะหเ์พื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรบัการแกไ้ข เมื่อได้
วิธีการที่เหมาะสมแลว้ จากนั้นท าการวางแผนและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชห้รือวิธีการ เมื่อสรา้ง
ชิน้งานหรือวิธีการเรียบรอ้ยแลว้จึงน าไปทดสอบ หากมีขอ้บกพร่องก็ให้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อให้
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้นสามารถใชแ้ก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ส่วนในตอน
สุดทา้ยจะด าเนินการประเมินผลว่าสิ่งของเครื่องใชห้รือวิธีการนั้นจะสามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
สนองความตอ้งการไดต้ามที่ก าหนดไวห้รือไม่ ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอน ดงันี ้

4.1 ระบุปัญหา (Problem Identification) ขัน้ตอนนีเ้ริ่มตน้จากการที่ผูแ้กปั้ญหา
ตระหนักถึงสิ่งที่ เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันและจ าเป็นต้องหาวิธีการหรือสรา้งสิ่งประดิษฐ์ 
(Innovation) เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิบางครัง้ค าถามหรือปัญหาที่เรา
ระบุอาจประกอบดว้ยปัญหาย่อย ในขัน้ตอนของการระบุปัญหาผูแ้กปั้ญหาตอ้งพิจารณาปัญหา
หรือกิจกรรมย่อยที่ตอ้งเกิดขึน้เพื่อประกอบเป็นวิธีการในการแกปั้ญหาใหญ่ดว้ย 

4.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information 
Search) หลงัจากผูแ้กปั้ญหาท าความเขา้ใจปัญหาและสามารถระบุปัญหาย่อย ขัน้ตอนต่อไปคือ
การรวบรวมขอ้มลูและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาดงักลา่ว ในการคน้หาแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง
ผูแ้ก้ปัญหาอาจมีการด าเนินการ ดังนี ้(1) การรวบรวมข้อมูล คือ การสืบค้นว่าเคยมีใครหาวิธี
แก้ปัญหาดังกล่าวนี ้แล้วหรือไม่ และหากมีเขาแก้ปัญหาอย่างไร และมีข้อเสนอแนะใดบ้าง  
(2) การค้นหาแนวคิด คือการค้นหาแนวคิดหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์หรือ
เทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ ในขั้นตอนนี ้ ผู ้แก้ปัญหาควร
พิจารณาแนวคิดหรือความรูท้ัง้หมดที่สามารถใชแ้กปั้ญหาและจดบนัทึกแนวคิดไวเ้ป็นทางเลือก
และหลงัจากการรวบรวมแนวคิดเหล่านัน้แลว้จึงประเมินแนวคิดเหล่านัน้ โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได ้ความคุม้ทุน ขอ้ดีและจุดอ่อน และความเหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขตของปัญหา
แลว้จึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการท่ีเหมาะสมที่สดุ 

4.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) หลังจากเลือกแนวคิดที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การน าความรูท้ี่ได้รวบรวมมาประยุกต์เพื่อ
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ออกแบบวิธีการ ก าหนดองคป์ระกอบของวิธีการหรือผลผลิต ทัง้นี ้ผูแ้กปั้ญหาตอ้งอา้งอิงถึงความรู้
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่รวบรวมได ้ประเมิน ตัดสินใจเลือกและใชค้วามรูท้ี่
ไดม้าในการสรา้งภาพรา่งหรือก าหนดเคา้โครงของวิธีการแกปั้ญหา 

4.4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา (Planning and Development) หลงัจากที่
ได้ออกแบบวิธีการหาทางออกให้กับอุปสรรคต่าง ๆ แล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ของสิ่งที่ไดอ้อกแบบไวใ้นขัน้ตอนนีผู้แ้กปั้ญหาตอ้งก าหนดขัน้ตอนย่อยในการท างาน
รวมทัง้ก าหนดเปา้หมายและระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนย่อยใหช้ดัเจน 

4.5 ทดสอบ ประเมินผลและปรบัปรุงแกไ้ขวิธีการแกปั้ญหาหรือชิน้งาน (Testing 
Evaluationand Design Improvement) เป็นขัน้ตอนทดสอบและประเมินการใชง้านตน้แบบเพื่อ
แกปั้ญหา ผลที่ไดจ้ากการทดสอบและประเมินอาจถูกน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาผลลพัธ์
ใหม้ีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหามากขึน้ การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึน้ไดห้ลายครัง้
ในกระบวนการแกปั้ญหา 

4.6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ ้นงาน (Presentation) 
หลงัจากการพฒันา ปรบัปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการแกปั้ญหาหรือผลลพัธจ์นมีประสิทธิภาพ
ตามที่ต้องการแล้วผู้แก้ปัญหาต้องน าเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยต้องออกแบบวิธีการ
น าเสนอขอ้มลูที่เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ  

จากแนวทางการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัการ
เรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร  ์ผ่านการเรียนรูห้ลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้ 
แบบ 5E การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) หรือกระบวนการทางวิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการมี 4 ระดับ ได้แก่ 1) การบูรณาการภายในวิชา 2) การบูรณาการแบบพหุ
วิทยาการ 3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  และ4) การบูรณาการแบบขา้มสาขาวิชา โดยครู
จะตอ้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา (Problem Solving) ฝึกการคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) และการคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking) มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม และใหน้กัเรียนฝึก
ใชอ้ปุกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตจรงิ 

ส าหรบัการวิจัยนี ้แนวทางการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา ผูว้ิจัยเลือก
การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานเนื่องจาก
มีความเหมาะสมกับลักษณะของการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสม
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มากกว่าการเรียนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานทีแมจ้ะเหมาะกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา แต่ไม่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เนื่องจากรายวิชาพืน้ฐานมี
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และระยะเวลาก าหนดเป็นกรอบไวใ้หผู้เ้รียน ซึ่งการจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นโครงงานเป็นฐานนั้นเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูต้ามความสนใจ 
ความถนดั และความสามารถของตนเอง ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และมีขอ้จ ากดัคือตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการศกึษามาก 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการความรู้
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถ
เปรียบเทียบขัน้ตอนวิธีการจดัการเรียนรู ้ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบ ขัน้ตอนวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศกึษา  

 

Torp; & Sage, 1998 
ปรียานชุ มานจุ า และ 
อทิุศ อินทรป์ระสิทธ์ิ 
(2560) 

ปราณี นนัทะแสน 

(2560) 
นนัทชา อมัฤทธ์ิ 
(2558) 

 
ขัน้ท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม
ของผูเ้รียน 
ขัน้ท่ี 2 พบปัญหา 
ขัน้ท่ี 3 นิยาม 
ขัน้ท่ี 4 ก าหนดปัญหา 
ขัน้ท่ี 5 การคน้ควา้รวบรวม
ขอ้มลู 
ขัน้ท่ี 6 การหาค าตอบที่
เป็นไปได ้
ขัน้ท่ี 7 ประเมินคา่ของ
ค าตอบ 
ขัน้ท่ี 8 การแสดงค าตอบ
และการประเมินผล 
ขัน้ท่ี 9 ตรวจสอบปัญหา 

 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 ท าความเขา้ใจ
ปัญหา 
ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการศกึษา
คน้ควา้ 
ขัน้ท่ี 4 สงัเคราะหค์วามรู ้
ขัน้ท่ี 5 สรุปและประเมิน
ค่าของค าตอบ 
ขัน้ท่ี 6 น าเสนอและ
ประเมินผลงาน 

 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การระบปัุญหาหรือ
สถานการณ ์
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้ง 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้การวางแผน
ออกแบบชิน้งานหรือวิธีการ
แกปั้ญหา 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้การทดลอง 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินและ 
ปรบัปรุงแกไ้ข 

 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้ยืนยนั
ปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ชีแ้จง
ปัญหา 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้วางแผน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้วางแผน
การส ารอง 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ปรบั
โครงสรา้ง 
ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมิน 
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จากการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะ
เต็มศกึษาพบว่าขัน้ตอนของแต่ละท่านมีขัน้ตอนที่ใกลเ้คียงกนั คือมีการก าหนดหรือระบุปัญหา ท า
ความเข้าใจกับปัญหา ศึกษาค้นควา้ วางแผน สรุปและประเมินผลงานเหมือนกัน แต่มีความ
แตกต่างกันคือ ของ Torp; & Sage จะมีการแยกขั้นตอนแบบละเอียด แต่มีขอ้ค้นพบว่าบางขั้น
สามารถด าเนินไดต่้อเนื่องภายในขัน้เดียวกัน เช่น ขัน้พบปัญหาและนิยาม ของปรียานุช มานุจ า 
และอทิุศ อินทรป์ระสิทธิ์ มีขัน้สงัเคราะหค์วามรูเ้พิ่มขึน้จากคนอ่ืน ๆ ซึ่งในขัน้นีใ้หน้กัเรียนน าขอ้มลู
ที่สืบค้นได้มาวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ เพื่อดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนน าไปใช้ ส่วน
ของนนัทชา อมัฤทธิ์ มีขอ้แตกต่างคือมีขัน้วางแผนส ารองเมื่อแผนการแรกเกิดขอ้ผิดพลาด ดังนัน้
ผูวิ้จยัจึงเลือกใชข้ัน้ตอนการจดัการเรียนรูข้องปรียานุช มานุจ า และอทิุศ อินทรป์ระสิทธิ์ เน่ืองจาก
มีขัน้ตอนความสอดคลอ้งกบัการใชก้ระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกขอ้มลูก่อนลง
มือแกปั้ญหา และท่ีไม่เลือกใชข้องนนัทชา อมัฤทธิ์ เน่ืองจากมีขัน้ตอนการวางแผนส ารอง แสดงให้
เห็นว่าไม่มีการวิเคราะหแ์ละเลือกใชข้อ้มลูที่มีประสิทธิภาพก่อนน ามาออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 

1.4 การวัดและประเมินผลสะเต็มศึกษา 
การวัดผลและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ประเมินผลในสภาพจริงที่ผูเ้รียนแสดงออกขณะท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้ซึ่งสามารถสะทอ้นถึง
ความรู้ ความคิด เจตคติ และความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557; สทุธิดา  จ ารสั, 2560) 

ลักษณะส าคัญของการประเมินจากสภาพจริง 
จากการศึกษาลักษณะของการประเมินสภาพจริง สามารถน ามาสรุปได้ดังนี ้

(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557; สมนึก  นนธิจนัทร,์ 2540; สวุิทย ์มลู
ค า, 2550) 

1. ตอ้งมีการประเมินควบคู่กบัการเรียนหรือท ากิจกรรมตลอดเวลา สามารถท าได้
ทุกสถานการณ์ และควรประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยใชว้ิธีประเมินอย่างหลากหลาย ครอบคลุม
พฤติกรรมหลายดา้น ในสถานการณท์ี่แตกต่างกนั 

2. เป็นการประเมินที่มุ่งเนน้ศกัยภาพโดยรวมของผูเ้รียนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะการ
คิด มุ่งเนน้การตรวจสอบกระบวนการคิดที่ซบัซอ้น ความสามารถและศักยภาพของผูท้ี่ไดร้บัการ
เรียนรูท้ี่เกิดขึน้ มากกว่าที่จะประเมินว่าผูเ้รียนสามารถจดจ าความรูอ้ะไรไดบ้า้ง 

3. เป็นการทดสอบที่ใหค้วามส าคัญต่อพัฒนาการของผูเ้รียน ขอ้มูลควรไดจ้าก
ตรวจสอบหลายๆ ดา้น สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะหต์ดัสินจดุเด่นของผูท้ี่ไดร้บัการเรียนรูท้ี่ควร
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จะใหก้ารส่งเสริม และวิเคราะหจ์ุดดอ้ยที่จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือหรือพัฒนาใหดี้ขึน้ เพื่อใหเ้กิด
การพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบคุคล 

4. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวัดคุณค่าจะสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน 
และการวางแผนการสอนของผูส้อนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนหรือไม่ ครูควร
น าข้อมูลจากการวัดนักเรียนมาปรับวิธีการสอน การน าเสนอเนื ้อหา กิจกรรมและตัวแปรที่
เก่ียวขอ้งใหเ้หมาะสมในการเรียนการสอนต่อไป 

5. เป็นการประเมินที่ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรูจ้ักตัวเอง เชื่อมั่น
ในตนเองและสามารถพฒันาตนเองได ้

6. เนน้การมีสว่นรว่มระหว่างผูเ้รียน ครู และผูป้กครอง 
7. เป็นการประเมินที่ท าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า และเพิ่มความเชื่อมั่นว่า

ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรูไ้ปสูก่ารด ารงชีวิตในสงัคมได ้
วิธีการและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ 

เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลไดส้ะทอ้นผลของความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียน 
ผลการประเมินอาจจะไดม้าจากแหลง่ขอ้มลูและวิธีการต่างๆ เช่น(ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2554; ชาตรี  
เกิดธรรม, 2545; สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557) 

1.การสงัเกต เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม การใชค้วามคิด การ
ปฏิบติังาน และโดยเฉพาะดา้นอารมณ ์ความรูส้ึก และลกัษณะนิสยั เพราะสามารถประเมินไดทุ้ก
เวลา ทุกสถานที่ เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใชร้่วมกับการสงัเกต เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา
สว่นประมาณค่า แบบบนัทกึระเบียนสะสม เป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างได้ดี เช่น 
ความคิด ความรูส้ึก ความเขา้ใจ วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้มูล  
ที่ละเอียดมากยิ่งขึน้ 

3. แบบสอบถาม เป็นการวดัผลที่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถาม ซึ่งท าให้
ประหยัดเวลาในการซักถาม โดยค าตอบที่ไดร้บัควรอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ผูเ้รียนศึกษา เช่น  
การใหผู้เ้รียนลงไปศกึษาระบบนิเวศในโรงเรยีน 

4. บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากคนที่เก่ียวขอ้งกับ
ตัวนักเรียนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการ
แสดงออกของพฤติกรรมลักษณะต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัด
กิจกรรม และแนวทางสง่เสรมินกัเรียนใหบ้รรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  
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5. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการวัดคุณค่าด้วยการให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความรูส้ึก หรือพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรูส้ึกนึกคิด ความเขา้ใจ 
และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยใหผู้ ้สอนเขา้ใจผู้เรียนแต่ละคนมากยิ่งขึน้และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจทกัษะกระบวนการ รวมทัง้เจตคตติ่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโ้ดยใชแ้ฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 
หมายถึง สิ่งที่ใชส้ะสมงานของผูเ้รียนอย่างมีล  าดับขัน้ตอน อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผ่นซีดี อัลบั้ม 
ฯลฯ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงพัฒนาการ และผลสมัฤทธิ์ในเร่ืองนัน้ หรือหลาย ๆ เรื่อง การสะสมผลงาน
นัน้ผูเ้รียนสามารถเลือกไดต้ามความชอบ ความถนดัของตนเอง แต่ควรสะทอ้นความสามารถของ
ตนเอง 

7. การทดสอบ ในกรณีที่ ค รูต้องการใช้แบบทดสอบ ควรใช้แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติที่ เน้นการปฏิบัติจริง ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน ต้องครอบคลุมทั้ง
ความสามารถและเนือ้หาตามหลกัสตูร ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ ความคิดหลาย ๆ ดา้น
มาผสมผสาน และแสดงวิธีคิดไดเ้ป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ควรมีค าตอบถูกได้หลายค าตอบ และมี
วิธีการหาค าตอบไดห้ลายวิธี 

สรุปไดว้่า การวัดและประเมินผลตามแนวทางของสะเต็มศึกษานัน้  ควรวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยกิจกรรมควรออกแบบใหผู้เ้รียนไดอ้อกแบบและแกปั้ญหา การวัด 
ประเมินผลตอ้งสอดคลอ้ง กบัธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ตอ้งเนน้ไปที่สมรรถนะของผูเ้รียน 
ความรู ้ทักษะ การปฏิบติั รวมทัง้จิตพิสยั ที่แสดงออกมาในขณะที่ท ากิจกรรมหรือสะทอ้นออกมา
ในชิน้งาน ดงันน้ การวดัและประเมินผลตอ้งเนน้ไปที่ชิน้งาน เช่น การวดัดว้ย รูบรคิสส์กอร(์Rubric 
scores) เป็นตน้ และควรวดัดว้ยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดในระดับสูง ค าว่า "การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ" ตรงกับค าว่า "Critical Thinking" ใชใ้นความหมายเดียวกันหลายค า เช่น 
ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิงวิเคราะหจ์ารณ ์เป็นตน้ ไดม้ีผูเ้ชี่ยวชาญและนักการศึกษาไดใ้ห้
ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไวอ้ย่างหลากหลาย ไดส้รุปจ าแนกหมวดหมู่ค  านิยามของ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวเ้ป็น 2 กลุม่แนวคิด ดงันี ้ 
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2.1.1. ค านิยามที่มีความหมายที่กวา้ง ไดแ้ก่ วตัสนั และ เกลเซอร ์(Watson และ 
Glaser, 1964) และ จอหน์ ดิวอี ้(Dewey, 1963) สรุปความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นการคิดที่ต้องใช้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และความช านาญในการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบต่อความเชื่อหรือความรูต่้างๆ โดยอาศยัหลกัฐานมาสนบัสนนุ ความเชื่อหรือความรูน้ัน้ 

2.1.2 ค านิยามที่มีความหมายที่แคบ ได้แก่ ฮิลการด์ (Hilgard, 1962); กู๊ด 
(Good, 1973); เอนนิส (Ennis, 1985); ทิศนา  แขมมณี (2544); กนกทอง  มหาวงศน์นัท ์(2550);
สวุิทย ์มลูค า (2550);ธรรมราช  บญุทิพยเ์จริญ (2553);(สคุนธ ์ สินธพานนท ์และคนอ่ืน ๆ, 2555); 
บรรจง  อมรชีวิน (2556) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในลกัษณะที่เป็น
ตรรกศาสตรห์รือการใชเ้หตผุลเป็นการประเมินผลของความคิด ไวว้่า เป็นการคิดหาเหตผุลคิดแบบ
ไตรต่รอง เนน้การตดัสินใจว่าอะไรควรเชื่อ หรืออะไรควรท า 

ซึ่งสรุปไดว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบและมีเหตผุล โดยพิจารณาจากขอ้มลูหรือหลกัฐาน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจว่า สิ่งใดเป็น
จรงิหรือเป็นเท็จ สิ่งใดเชื่อถือไดห้รือไม่ได ้จะช่วยใหต้ดัสินใจไดถ้กูตอ้ง  

2.2 ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวมาแสดงใหเ้ห็นว่า การคิด

พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบและมีเหตผุลเป็นการท างานของสมองในระดบัสงู ตอ้งใชส้ติปัญญาใน
การคิดและพิจารณาไตร่ตรอง อย่างสุขุมรอบคอบ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นจริงหรือ
เป็นเท็จ สิ่งใดควรเชื่อหรือไม่เชื่อ สิ่งใดควรท าหรือไม่ท า ช่วยใหต้ัดสินใจสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง 
ดังนั้น การแบบนีจ้ึงมีความส าคัญส าหรบับุคคลทุกระดับ ทุกอาชีพรวมถึงการด าเนินชีวิต และมี
นกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันี ้

บรรจง  อมรชีวิน (2556) ไดใ้หเ้หตผุลว่าท าไมเราตอ้งใหค้วามสนใจกบัการศกึษา
ในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันี ้

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณนบัว่าคือทกัษะการคิดทั่วไปที่ส  าคญั เพราะท าใหม้ี
ความสามารถในการคิดไดอ้ย่างแจ่มแจง้ชดัเจนและมีเหตุผล นับว่าเป็นเรื่องที่ส  าคัญไม่ว่าเราจะ
ท าอะไรก็ตามในทุกสาขาวิชา อาชีพ ลว้นตอ้งการอย่างเห็นไดช้ัด เพราะการคิดไดดี้ย่อมน าไปสู่
การแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

2. มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานความรูใ้หม่ ความรูเ้ศรษฐกิจระดับ
โลกลว้นขบัเคลื่อนดว้ยสารสนเทศและเทคโนโลยี การที่ตอ้งเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้
อย่างมีประสิทธิผล เศรษฐกิจโลกใหม่นบัว่ามีความตอ้งการเพิ่มขึน้ในเรื่องของทกัษะทางปัญญาที่
มีการวิเคราะหแ์ละบรูณาการขอ้มลูจากแหลง่ความรูต่้าง ๆ ในการช่วยแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นขึน้ 
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3. การช่วยเพิ่มพนูทกัษะทางดา้นภาษาและการน าเสนอ การคิดไดอ้ย่างแจ่มแจง้
ชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยเราไดม้ากในการแสดงออกทางความคิดของเรา ในการเรียนรูท้ี่จะ
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงตรรกะของตัวเรา การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะช่วยปรับปรุง
ความสามารถในการท าความเขา้ใจเรื่องต่าง ๆ 

4. ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการที่จะไดท้างแกปั้ญหา  ทางออก
อย่างสรา้งสรรค ์ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะกบัการมีความคิดใหม่ ๆ แต่ความคิดใหม่ ๆ ที่จะก่อเกิดควร
เก่ียวขอ้งกบังานดว้ย ในประเด็นตรงนีท้  าใหก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีบทบาทส าคญัในการ
ช่วยประเมินความคิดใหม่ ๆ การคดัเลือกอนัที่ดีที่สดุ และการดดัแปลง 

5. การคิดอย่างมีวิจารณาญาณนับว่าส าคญัต่อการสะทอ้นตวัตน ในการที่เราจะ
มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและวางโครงสรา้งชีวิตได้เหมาะสมนั้น เราจ าเป็นต้องมีความ
สมเหตสุมผลและสะทอ้นดว้ยค่านิยมและการตดัสินใจของเราการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
เครื่องมือส าหรบักระบวนการในการประเมินตนเองของเรา 

อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดงันี ้ 

1. การคิดเป็นคณุลกัษณะพิเศษของมนุษยท์ี่มีสมอง มีปัญญา มนุษยจ์ะตอ้งคิด
อยู่ตลอดเวลาเพื่อพฒันาตนเอง โลกและสงัคม ใหม้ีการด ารงชีวิตที่ดีขึน้ 

2. การคิดอย่างรอบคอบ ไตร่ตรองจะน าไปสู่ความรูท้ี่ดีขึน้ เมื่อมีสิ่งเรา้มากระทบ
ความรูส้ึกเรา เมื่อเราไดใ้ชค้วามคิดพิจารณาสิ่งที่เกิดขึน้ เราจะมีสติและใชข้อ้มูลต่างๆ ที่เกิดจาก
การประมลผลความคิดในการตดัสินใจ หรือท าความเขา้ใจกับเหตุการณ ์เราก็จะเกิดความเขา้ใจ
ในประเด็นปัญหาสามารถอธิบายได ้ยืนยนัไดถ้กูตอ้งเหมาะสม  

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะส่งผลต่อการลงความเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการด ารงชีวิตในสงัคมยุคที่ขอ้มลูข่าวสารที่แพรก่ระจายอย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารตดัสินขอ้มลูหรือ
เหตุการณ์ที่รบัทราบ รวมถึงการลงความเห็นในการเลือกปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห ์
วินิจฉยั และตีความขอ้มลูตอ้งจ าเป็นตอ้งมีอย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

4. ความเจริญก้าวหน้า ท าใหทุ้กสาขาวิชามีการเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ความคิดอย่างมี เหตุผล เพราะจะต้องใช้ปัญญาในการติดตามข้อความ
เหล่านั้นสม ่าเสมอ และต้องคิดวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใชค้วามรูต่้าง ๆ ที่มีวิวัฒนาการขึน้ เพื่อ
น าไปใชอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

จากการสรุปความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการรบัข่าวสารและการแกปั้ญหา เพราะการคิดไดดี้ย่อมน าไปสูก่ารแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
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เป็นระบบ จะช่วยแก้ปัญหาที่ซับซอ้นขึน้ ท าให้เขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถวิเคราะห์และ
ตีความขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม จากความส าคัญดังกล่าวผุว้ิจัยจึงมีแนวคิดที่จะบูรณา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 

2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะและความสามารถในการคิดของ

บุคคลนัน้อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอนต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระบวนการที่ใชใ้นการพิจารณาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งได้มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้
กลา่วถึงองคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวใ้นลกัษณะต่างๆ ดงันี ้

เอนนีส (Ennis, 1985) กล่าวถึงองค์ประกอบของกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไวด้งันี ้

1. การนิยาม เป็นการระบุจุดส าคัญที่ในสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาหรือ
ข้อสรุป เป็นการระบุเหตุผลทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตั้งค าถามที่ เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ ์การระบเุงื่อนไขขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

2. การตัดสินข้อมูล เป็นการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การ
ตดัสินความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา 

3. การอา้งอิงขอ้มูลและการลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล ไดแ้ก่การอา้งอิงและ
ตดัสินใจในการสรุปแบบอปุนยัและนิรนยั 

เควลม์อลซ์ (Quellmalz, 1985) กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบดว้ย 

1. ขัน้การนิยามปัญหา การระบุหรือการวิเคราะหส์่วนประกอบส าคญัของปัญหา 
และการนิยามค าส าคญั 

2. ขั้นการระบุข้อมูล  เนื ้อหาและกระบวนการที่ จ  า เป็นในการแก้ปัญหา 
คือการตดัสินใจความน่าเชื่อถือ 

3. ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ประกอบเพื่อการขจัดปัญหาหรือการคิดหาเหตุผล 
ซึ่งประกอบดว้ยการหาเหตผุลเชิงอนมุานและการเหตผุลเชิงอปุมาน เป็นการตดัสินคณุค่าและการ
ตดัสินความเท็จ 

4. ขัน้ประเมินผลลพัธ์ของค าตอบ หรือการใชเ้กณฑม์าตดัสินความเพียงพอของ
ค าตอบหรือขอ้สรุป 
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ดีคาโรลี (Decaroli, 1973) กล่าวถึง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่า
ประกอบดว้ย 

1. การนิยามเป็นการก าหนดปัญหา ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัความหมายของค าและ
ขอ้ความ และการก าหนดเกณฑ ์

2. ก าหนดสมมติฐาน การคิดหาค าตอบล่วงหนา้ ภายใตข้อ้มลูที่มีอยู่ เช่น การหา
ทางเลือกว่าสิ่งใดไม่ดี หรือการพยากรณ ์เป็นตน้ 

3. การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุขอ้มูลที่ความส าคัญ รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวขอ้งหาหลกัฐานและจดัระบบขอ้มลู 

4. การตีความขอ้เท็จจรงิ และการสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน 
5. การใชเ้หตผุล โดยระบเุหตแุละผล ความสมัพนัธเ์ชิงตรรกศาสตร ์
6. การประเมินผล โดยอาศยัเกณฑค์วามสมเหตสุมผล 
7. การประยกุตใ์ชห้รือน าไปปฏิบติั 

ส เติ ร ์น เบอร์กและบารอน  (Sternberg และ Baron, 1985)  ได้ก าหนด
องคป์ระกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวด้งันี ้

1. การนิยามและท าความเขา้ใจ การระบุประเด็นปัญหาขอ้สรุป เหตุผล และขอ้
ค าถามใหเ้หมาะสม 

2. การตัดสินข้อมูล เลือกข้อมูลและสังเกตที่  เชื่อถือได้ หาความสัมพันธ์ของ
ขอ้มลู จ าขอ้มลูได ้

3. การสรุปอา้งอิงและการแก้ปัญหา วินิจฉัยและตัดสินเชิงอนุมาน ทบทวนและ
ตดัสิน การอนมุานอย่างถกูตอ้ง ท านายความน่าจะเป็นอย่างมีเหตมุีผล 

นีดเลอร์ (Kneedler. 1985, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2540) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ย 

1. การนิยามปัญหาและท าความเขา้ใจกบัปัญหา หมายถึงการระบขุอ้มลูที่ส  าคญั
ห รือ การระบุ ปั ญ ห า  พิ จ า รณ าความ เหมื อน แล ะ ไม่ เหมื อ นกั น ขอ งสิ่ ง ต่ า งๆตั้ ง แ ต่  
2 อย่างขึน้ไปตัดสินระหว่างขอ้มูลที่ชัดเจนกับขอ้มูลที่ไม่ชัดเจน ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลที่ไม่
เก่ียวขอ้ง ขอ้มลูที่จ  าเป็นกบัขอ้มลูที่ไม่จ าเป็น ตัง้ค าถามที่จะน าไปสูค่วามเขา้ใจชดัเจน 

2. การพิจารณาตดัสินขอ้มลูที่มีความเชื่มโยงกบัปัญหา หมายถึงการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจรงิและความคิดเห็น ตดัสินว่าขอ้มลูที่ก าหนดใหม้ีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน และเก่ียวเนื่องกับบริบทมากน้อยอย่างไร ระบุสมมติฐานที่ไม่ได้กล่าวไวใ้นการอ้าง
เหตุผล ระบุความคิดที่คนยึดติด หรือความคิดดั้งเดิมเก่ียวกับคน ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้าน
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อารมณ์ การโฆษณา การเขา้ขา้งตนเอง ระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยม
และอดุมการณ ์

3. การหาทางออกของปัญหาหรือการลงข้อสรุป ระบุความเพียงพอของขอ้มูล 
พยากรณผ์ลลพัธท์ี่อาจเป็นไปได ้

ธันยากร  ช่วยทกุขเ์พื่อน (2556) ไดส้รุปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณดงันี ้
1. การนิยามปัญหา 
2. การรวบรวมขอ้มลู พิจารณาความน่าเชื่อถือของขอ้มลู และจดัระบบขอ้มลู 
3. การสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและการ

ประเมินผล 
จากองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูข้องนักการศึกษาที่กล่าวถึง ผูว้ิจยัได้

ท าการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดด้งัตาราง 2 
 

ตาราง 2 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

องคป์ระกอบ
ของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

นกัการศกึษา 

Ennis. 1985 
Quellmalz. 

1985 
Decaroli. 

1973 
Sternberg; 

&Baron. 1985 
Kneedler. 
1985 

ธันยากร  
(2556) 

1. การนิยาม
ปัญหา 

- การนิยาม 
(รวมถึงการ
ระบขุอ้ตกลง
เบือ้งตน้) 

- การนิยาม
ปัญหา 

- การนิยาม
และก าหนด
ปัญหา 

- การนิยามและ
ท าความเขา้ใจ 

- การนิยาม
ปัญหาและท า
ความเขา้ใจ
ปัญหา (การ
ระบขุอ้มลู) 

- การ
นิยาม
ปัญหา 

2. การระบุ
ขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ 

 - การระบุ
ขอ้มลู  

- การ
ประมวลผล
ข่าวสาร (การ
ระบขุอ้มลูที่
จ าเป็น รวมไป
ถึงการรวบรวม
ขอ้มลู) 

   

3. การตดัสิน
ขอ้มลูและลง
ขอ้สรุป 

-การตดัสิน
ขอ้มลู 
- การอา้งอิง
และการลง
ขอ้สรุปอย่าง
สมเหตสุมผล 

- การน าขอ้มลู
มาใช้
ประกอบการ
พิจารณา 

- การตดัสิน
ขอ้มลู 

- การพิจารณา
ตดัสินขอ้มลู 
-การแกปั้ญหา
และลงขอ้สรุป 

- การสรุป
โดยใช้
หลกัตรรก 
ศาสตร ์

5. การรวบรวม
ขอ้มลูและ
อา้งอิง 

 - การสรุปอา้งอิง
และการ
แกปั้ญหา 

 - การ
รวบรวม
ขอ้มลู 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 
จากการสังเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบของกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมีอยู่ 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 1. การนิยามปัญหา หมายถึงการระบุประเด็นปัญหา 
ส่วนประกอบที่ส  าคัญของปัญหา 2. การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น หมายถึง การระบุเงื่อนไขหรือ
ขอ้จ ากัดที่พบในปัญหา 3. การรวบรวมขอ้มูลและอา้งอิง หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง
พรอ้มทั้งบอกแหล่งอา้งอิงได ้4. การตีความ หมายถึง การน าขอ้มูลที่ไดม้าจัดระบบขอ้มูล เช่น
จ าแนกระหว่างขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จริงและขอ้คิดเห็น  5. การตัดสินขอ้มูลและลงขอ้สรุป หมายถึง
การตัดสินว่าขอ้มูลใดน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือพรอ้มบอกเหตุผล และลงขอ้สรุปว่าจะเลือกใช้
ข้อมูลใด และ  6. การประเมินผล หมายถึงการประเมินข้อมูลด้วยความสมเหตุสมผล ซึ่ง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 องคป์ระกอบนีจ้ะอยู่ในรูปแบบการจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศึกษาในขัน้การออกแบบวิธีการแกปั้ญหา เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาโดยเชื่อมโยงความรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรไ์ด ้
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดให้ และอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาได ้ตรงตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 

2.4 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การพัฒนาความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาไดใ้นทุก

ระดับโดยการจัดรูปแบบการสอนที่เนน้การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยตรง หรือสอดแทรกไปกับ
เนือ้หาวิชาต่างๆในชัน้เรียนปกติ (เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรกัษ์, 2537) ซึ่งกระท าไดโ้ดยใชส้ิ่งเรา้และ
วิธีการที่เหมาะสม กระตุน้ใหบุ้คคลไดใ้ชค้วามสามารถที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

องคป์ระกอบของ
การคิด 
อย่างมี
วิจารณญาณ 

นกัการศกึษา 

Ennis. 1985 
Quellmalz. 
1985 

Decaroli. 
1973 

Sternberg; 
&Baron. 
1985 

Kneedler. 
1985 

ธั น ย า ก ร  
(2556) 

4.การตี ความ   - การตีความ
ขอ้เท็จจริง 
และสรุปอา้งอิง 

   

6. การประเมินผล  - ขัน้ประเมิน
ความส าเรจ็
ของค าตอบ 

- การ
ประเมินผล 

   



  38 

ทางการคิด (Watson และ Glaser, 1964)การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหก้บัผูเ้รียน ควร
ใชเ้ทคนิคต่างๆในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิดวิเคราะห ์เปิดโอกาสใหม้ีการแสดง
ความคิดเห็น มีการท ากิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงาน และควรเนน้ใหม้ีการปฏิบติัจริงดว้ย (สนุทรี  
คนเที่ยง, 2544) การส่งเสริมและสนับสุนใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นั้น ครูผู้สอนสามารถท าได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดโดยมีแนวทางในการจดักิจกรรม (ประพนัธศิ์ร ิ สุ
เสารจั, 2551; อษุณีย ์ โพธิสขุ, 2537) ดงันี ้

1. จดักิจกรรมเป็นสื่อกระตุน้ความคิด จะสรา้งความกระตือรือรน้ อยากรู ้อยาก
เห็น (Curiosity)ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องได้รบัการกระตุ้นยั่วยุ โดยใช้สื่อ ค าถาม กิจกรรม  
เป็นตน้  

2.ฝึกใหก้ลา้ที่จะคิดแตกต่างจากคนอ่ืน กลา้เสี่ยงที่จะสรา้งสิ่งใหม่หรือแตกต่าง
จากเดิม โดยใชเ้หตกุารณส์มมติุที่ท าใหเ้กิดความลงัเล ซึ่งอาจมีค าตอบหลายๆ แนวทาง  

3. ฝึกใหแ้กปั้ญหาที่มีความยุ่งยากซบัซอ้น (Complexity) ความยุ่งยากซบัซอ้น
จะท าใหเ้กิดการพัฒนากระบวนความคิดขัน้สูงได ้ตอ้งฝึกการคิดจากง่ายไปหายาก กิจกรรมที่ใช้
และระดบัความยากง่ายตอ้ง สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเด็กแต่ละคน 

4 . กระตุ้น ให้ เกิ ดจิ นตนาการ (Imagination) การกระตุ้น ให้มี ความ คิด 
จินตนาการ สรา้งสรรคอ์ย่างหลากหลาย ทัง้ที่เป็นการจินตนาการที่เกิดจากประสบการณต์รง จาก
ภาพ จากนิทาน จากเหตกุารณส์ิ่งแวดลอ้มรอบตวั หรือจากความรูส้กึของตนเอง  

5. ท ากิจกรรมกลุ่มระดมพลังสมอง การฝึกฝนใหท้ างานกลุ่มการอภิปรายกลุ่ม 
การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรบัในเหตผุลและขอ้มลูของกลุม่ หรือของคนอ่ืน
ที่ดีกว่าหรือมีมากกว่า 

6. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นหรือน าเสนอผลงาน จะท า
ใหเ้ด็กไดม้ีพัฒนาการการคิด และกลา้แสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลาย
และ เหมาะสม จะท าใหเ้ด็กกลา้แสดงออก เริ่มจากการตัง้ค าถามง่ายๆ การแสดงออกอย่างง่าย
แล้วยากขึน้ ตามล าดับ การเล่นและการท างานเป็นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือคนเดียว ซึ่งการ
แสดงออกของเด็ก ตอ้งไดร้บัก าลงัใจและการสนบัสนนุ จะท าใหเ้ด็กมีความมั่นใจมากขึน้ 

อรพรรณ  พรสีมา (2543) กล่าวว่ากิจกรรมที่จ  าเป็นต่อการส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถท าไดด้งันี ้

1. ฝึกคิดเก่ียวกบัรายละเอียดขององคป์ระกอบของกิจกรรม สิ่งของ สถานที่ และ
เหตกุารณต่์าง ๆ 
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2. ฝึกแยะแยะองค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมล้มเหลวหรือความเลวร้ายของ
สถานการณ ์

3. ฝึกแยกแยะความคิดเห็นที่แตกต่างหรือคลา้ยกนัของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลว่า
แตกต่างหรือเหมือนกนัอย่างไร 

4. ฝึกแยกแยะและจ าแนกขอ้มูลที่เป็นจริงและที่เป็นเพียงความคิดเห็นออกจาก
กนั 

5. ฝึกแยกแยะข่าวสารขอ้มลูที่ไดร้บัจากสื่อมวลชนและแหลง่ขอ้มลูอื่นว่ามีความ
เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

6. ฝึกแยกแยะข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ เราเห็นว่าสมเหตุสมผลและที่ ไม่
สมเหตสุมผล 

7. ใหน้กัเรียนฝึกสรา้งเกณฑใ์นการตัดสินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความดี 
และความงามของสิ่งต่างๆ 

8. ฝึกหาข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนความคิดเห็น และข้อเท็จจริงที่ตนตอ้งการ
กลา่วอา้ง 

9. ฝึกแยกแยะขอ้คิดเห็นในเชิงท าลาย และสรา้งสรรคข์องนกัเรียน นักการเมือง 
และนกัวิเคราะหว์ิจารณ ์

10. ฝึกแยะแยะความเห็นย่อย ๆ ที่ปนอยู่ในบทความ ค าบรรยายของบุคคล  
ต่าง ๆ ฝึกเลือกเกณฑท์ี่ตนน ามาใชใ้นการตดัสินสื่อต่าง ๆ 

11. ฝึกตรวจสอบสมมติฐานที่ตนตัง้ขึน้ 
12. ฝึกตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และความเห็นที่คลา้ย ๆ กนั ของกลุ่ม

บคุคล 
13. ฝึกท านายเก่ียวกบัผลดีผลรา้ยท่ีจะตามมาจากเหตกุารณ ์
14. ฝึกจดัล าดบัความส าเรจ็ของเหตกุารณ ์
15. ฝึกสรุปประเด็นการสนทนา การอภิปราย และการเสนอขอ้คิดเห็น 
16. ฝึกสรุปผลจากขอ้มลูที่วิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่ไว ้
17. ฝึกท านายและพยากรณเ์หตกุารณ ์
18. ฝึกตดัสินการสรุปที่ถกูตอ้ง และที่ผิดพลาดของบคุคลจากขอ้มลูที่ก าหนดให ้
19. ฝึกอธิบายความจากขอ้มลู 
20. ฝึกใหเ้หตผุลประกอบขอ้สรุปของตน 
21. ฝึกจดัหมวดหมู่ขอ้มลูและความคิดเห็น 
22. ฝึกเสนอขอ้มลูในรูปของแผนภมูิและรูปภาพ 
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23. ฝึกมองหาขอ้ล าเอียงของตนเองในเรื่องต่าง ๆ  
24. ฝึกหาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือได ้
25. ฝึกตีความการต์นูและรูปภาพ 
26. ฝึกมองหาเหตแุละผลของปรากฏการณแ์ละกิจกรรม 
27. ฝึกสรุปโดยยดึขอ้เท็จจรงิ 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตอ้งเป็นกิจกรรมที่กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โดยใชส้ื่อที่หลากหลาย 
ค าถามจากง่ายไปยาก หรือกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถ โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มระดมพลัง
สมอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห ์ตีความ แยกแยะ ท านาย ตรวจสอบ ตดัสิน สรุป และอธิบายได้
ถกูตอ้ง เหมาะสมและมีเหตผุลที่น่าเชื่อถือ 

3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการกระบวนคิดอย่างมี วิจารณญาณ 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นแนวทางการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถบูรณาการความรู้
ระหว่างศาสตรส์าขาต่าง  ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) และ
คณิตศาสตร(์M) จุดเด่นของการจัดการเรียนการเรียนรูแ้บบสะเต็ม คือการผนวกแนวคิดการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเขา้กับการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี ของผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนีจ้ะเป็นกระบวนการท างานที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
วางแผน การแกปั้ญหาการใชอ้งคค์วามรูจ้ากศาสตรต่์างๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานภายใตข้อ้จ ากัด
หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรูม้าออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยีซึ่งเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (National Research Council, 2012; อภิสิทธิ์  
ธงไชย, 2559)  

รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ตามแนวคิดของปรียานชุ มานุจ า และ อทิุศ อินทรป์ระสิทธิ์ โดยมี 6 ขัน้ตอนดงันี ้1) ก าหนดปัญหา 
2) ท าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สงัเคราะหค์วามรู ้5) สรุปและประเมิน
ค่าค าตอบ และ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน (ปรียานุช  มานุจ า และ อุทิศ  อินทรป์ระสิทธิ์, 
2560) ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากแนวคิด
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ตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรค์นิยม (Constructivism) เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยให้ที่ฝึกให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือรน้ในการแสวงหา
ค าตอบเมื่อตอ้งเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละคิด
แก้ปัญหา รวมทั้งไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพรอ้มกันดว้ย วิธีนีจ้ะส่งเสริม
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบมีความหมาย และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิดและสามารถ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องไดต้ลอดชีวิต การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานที่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั จะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิด
หลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห ์การคิดสังเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์ฯลฯ 
(ไพศาล  สวุรรณนอ้ย, 2558; มณัฑรา  ธรรมบศุย,์ 2545)  

โดยมีแนวคิดการน ารูปแบบของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาบูรณาการ
กบัแนวคิดของสะเต็มศกึษา ดงันี ้ 

ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหาบูรณาการกับ วิทยาศาสตร ์(S)  โดยก าหนดให้สถานการณ์
เป็นปัญหาทางวิทยาศาสตรท์ี่เกิดขึน้ในชีวิตจรงิ   

ขัน้ที่ 2 ท าความเขา้ใจปัญหา บูรณาการกับวิทยาศาสตร(์S) หรือคณิตศาสตร ์(M) 
โดยใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ในการพิจารณาปัญหา และระบเุงื่อนไขที่ก าหนด 

ขั้นที่3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า บูรณาการกับเทคโนโลยี (T) โดยนักเรียนศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอรเ์น็ต ใบงาน หนังสือ หรือเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหาที่
ก าหนดให ้และบูรณาการกบัวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์โดยการใหน้กัเรียนทดลองหรือสืบคน้
ความรูเ้ก่ียวกบัวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรท์ี่ตอ้งน ามาใชแ้กปั้ญหา 

ขั้นที่  4 สังเคราะห์ความรู้ บูรณาการกับวิศวกรรมศาสตร์ (E) โดยให้นักเรียน
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาหรือเครื่องมือที่ใชใ้นการแกปั้ญหา โดยใชค้วามรูท้ี่ไดจ้ากขัน้ที่ 3 

ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ปัญหา เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร(์M) และ
วิทยาศาสตร (์S) ใช้ความรูท้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรใ์นการสรุปและประเมินค าตอบ 
น าไปสูก่ารปรบัปรุงชิน้งานใหดี้ยิ่งขึน้  

และ ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน โดยเชื่อมโยงทั้ง 4 วิชาคือ ใชค้วามรูท้าง
วิทยาศาสตรใ์นการน าเสนอผลงาน ใชค้วามรูท้างเทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน เช่น น าเสนอ
โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์การออกแบบการน าเสนอผลงาน และใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร์
น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา (ปรียานชุ  มานจุ า และ อทิุศ  อินทรป์ระสิทธิ์, 2560) 
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โดยผูว้ิจยัมีแนวคิดในการน าการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานมาบรูณาการร่วมกบักระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากถา้ผูเ้รียนมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่
ก าหนดโดยเชื่อมโยงความรูไ้ด ้เพราะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถใน
การวิเคราะห์และตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (บรรจง  อมรชีวิน, 2556; สนธิ  พลชัยยา, 2557; อร
พรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2543) โดยจากการสังเคราะหง์านวิจัยของ เอนนีส(Ennis, 1985), เควล์
มอล์ซ(Quellmalz, 1985), สเติร ์นเบอร์กและ บารอน(Sternberg และ Baron, 1985) และ 
ธันยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน (2556) พบว่าองคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีอยู่ 
6 องคป์ระกอบหลกั คือ การนิยามปัญหา การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้การรวบรวมขอ้มลูและอา้งอิง 
การตีความ การตัดสินข้อมูลและลงข้อสรุป และการประเมินผล ในการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถท าไดโ้ดยการจดักิจกรรมที่กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โดยใช้
สื่อที่หลากหลาย ค าถามจากง่ายไปยาก หรือกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถ โดยการจดักิจกรรม
กลุม่ระดมพลงัสมอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห ์ตีความ แยกแยะ ท านาย ตรวจสอบ ตดัสิน สรุป 
และอธิบายไดถู้กตอ้ง เหมาะสมและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ (ประพันธ์ศิริ  สุเสารจั, 2551; อรพรรณ  
พรสีมา, 2543; อุษณีย ์ โพธิสุข, 2537) โดยผูว้ิจัยจะน าเทคนิคต่าง ๆ ที่ท าใหเ้กิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณบูรณาการเขา้ไปในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู ้เกิดเป็นการจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการประบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการกระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณเกิดจากการสังเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ เอนนีส(Ennis, 
1985), เควลม์อลซ์(Quellmalz, 1985), สเติรน์เบอรก์และบารอน(Sternberg และ Baron, 1985), 
และธันยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน (2556) พบว่าองคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีอยู่ 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 1. การนิยามปัญหา หมายถึงการระบปุระเด็นปัญหา สว่นประกอบที่
ส  าคัญของปัญหา 2. การระบุขอ้ตกลงเบือ้งต้น หมายถึง การระบุเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่พบใน
ปัญหา 3. การรวบรวมขอ้มลูและอา้งอิง หมายถึงการรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้บอกแหล่ง
อา้งอิงได ้4. การตีความ หมายถึง การน าขอ้มลูที่ไดม้าจดัระบบขอ้มลู เช่นจ าแนกระหว่างขอ้มลูที่
เป็นขอ้เท็จริงและข้อคิดเห็น 5. การตัดสินขอ้มูลและลงขอ้สรุป หมายถึงการตัดสินว่าขอ้มูลใด
น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือพรอ้มบอกเหตุผล และลงขอ้สรุปว่าจะเลือกใชข้อ้มูลใด  และ 6.การ
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ประเมินผล หมายถึงการประเมินขอ้มลูดว้ยความสมเหตสุมผล และน าเทคนิคการจดักิจกรรมที่ท า
ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละขัน้มาบูรณาการเขา้กับ
การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใชเ้ทคนิคที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ตามแนวคิดของใคร
ปรียานุช มานุจ า และ อุทิศ อินทรป์ระสิทธิ์  (ปรียานุช  มานุจ า และ อทิุศ  อินทรป์ระสิทธิ์, 2560) 
ที่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั ดงัตาราง  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3 การสงัเคราะหว์ิธีการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู ้

องคป์ระกอบของการ
คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

เทคนิคการจดักิจกรรมที่
ส่งเสรมิการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
วิธีการจดักจิกรรม 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนด
ปัญหา 

1.การนิยามปัญหา 
หมายถึงการระบุ
ประเด็นปัญหา 
ส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของปัญหา 

ฝึกแยกแยะรายละเอียด
ขององคป์ระกอบโดย 
ใชค้  าถามกระตุน้
ความคิด 
3W1H 

เป็นขัน้ที่ผูส้อนจดัสถานการณ ์กระตุน้
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และระบุ
ปัญหาของสถานการณ์ โดยผู้สอนใช้
ค า ถ า ม ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ได้ ใ ช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วย เทคนิค  3W1H คือ  W1(What)
ปัญหาของสถานการณ์นีค้ืออะไร W2 
(Who) ใ ค ร มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
สถานการณ์นีบ้า้ง W3(Why) ท าไมถึง
เกิดปัญหา/ท าไมถึงเกิดปัญหานั้นขึน้
1H (How) ท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหา
หรือบรรลเุงื่อนไขของสถานการณน์ีไ้ด ้

ขัน้ท่ี 2 ท า
ความเขา้ใจ
ปัญหา 

2. การระบขุอ้ตกลง
เบือ้งตน้ หมายถงึ การ
ระบเุงื่อนไขหรือ
ขอ้จ ากดัที่พบใน
ปัญหา 

-ใชก้ิจกรรมกลุ่มระดม
สมองและเทคนคิการเนน้ 
ขอ้ความดว้ยปากกาสีที่
ต่างกนัลงไปใน
สถานการณท์ี่ก าหนดให ้

ในขัน้นีผู้เ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบั
สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการเรียนรู ้
วิ เคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของ
สถานการณปั์ญหา โดยผูเ้รียนตอ้งระบุ
เงื่อนไขหรือขอ้จ ากัดขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของสถานการณปั์ญหา ระบุขอ้มลูหรือ
เนือ้หาที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา
โดยก าหนดให้ใช้ปากกาสีน ้าเงินเน้น
ข้อความที่ เป็นปัญหาและสีแดงเน้น
ข้อความที่ เป็นเงื่อนไข ข้อจ ากัดของ
สถานการณ ์
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ขัน้ตอนการ
จดัการ
เรียนรู ้

องคป์ระกอบของการ
คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

เทคนิคการจดักิจกรรมที่
ส่งเสรมิการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

วิธีการจดักิจกรรม 

ขัน้ท่ี 3 
ด าเนิน
การศกึษา
คน้ควา้ 

3.การรวบรวมขอ้มลู
และอา้งองิ หมายถึง
การรวบรวมขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้บอก
แหล่งอา้งองิได ้

4.การตคีวาม 
หมายถึง การน าขอ้มลู
ที่ไดม้าจดัระบบขอ้มลู 
เช่นจ าแนกระหว่าง
ขอ้มลูที่เป็นขอ้เทจ็รงิ
และขอ้คิดเห็น  
5. การตดัสินขอ้มลู
และลงขอ้สรุป 
หมายถึงการตดัสินว่า
ขอ้มลูใดนา่เชื่อถือ
พรอ้มบอกเหตผุล และ
ลงขอ้สรุปว่าจะ
เลือกใชข้อ้มลูใด 

ฝึกการหาขอ้มลูหรือ
หลกัฐานท่ีน ามา
สนบัสนนุความคดิเห็น
อย่างรอบคอบ  โดยใช้
การกระตุน้ดว้ย ค าถาม 
เช่น 
-ขอ้มลูที่ไดม้าเพียงพอ 
กบัการแก ้ปัญหาหรือยงั  
-ขอ้มลูที่ไดม้าเชื่อถือ
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
-ขอ้มลูที่ไดม้าเพียงพอกบั 
เงื่อนไขของสถานการณ์
หรือเปล่า 

ในขั้นนี ้ผู้เรียนจะก าหนดส่ิงที่ต้อง
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนบอกวิธี
หรือแนวทางในการได้มาซึ่งความรู ้
เช่น ท าการทดลอง การสืบคน้โดยใช้
เทคโนโลยี หรือสอบถามผู้มีความรู ้
ในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นน า
ข้อมูลจากหลายๆแหล่งมีตีความ
จ าแนกข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อคิ ด เห็ น   จากนั้ น ให้นั ก เรีย น
ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือที่สดุ 

ขัน้ท่ี 4 
สงัเคราะห์
ความรู ้

5. การตดัสินขอ้มลู
และลงขอ้สรุป 
หมายถึงการตดัสินว่า
ขอ้มลูใดนา่เชื่อถือ
หรือไม่น่าเชื่อถือพรอ้ม
บอกเหตผุล และลง
ขอ้สรุปว่าจะเลือกใช้
ขอ้มลูใด 

กระตุน้ความคิดของนกัเรยีน
ดว้ยค าถามเพื่อใหช้่วยให้
ออกแบบไดร้อบคอบมากขึน้
เช่น นกัเรยีนตอ้งการ
ออกแบบอะไร จากขอ้มลูที่
รวบรวมไดน้กัเรียนสงัเกตเห็น
ความแตกต่างหรือไม่ 
อะไรบา้ง นกัเรียนจะ
ออกแบบอย่างไรใหต้รงกบั
เงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด 

สมาชิ ก แต่ ละกลุ่ ม น าข้อมูลที่
ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ม า เขี ย น แบ บ 
แบบจ าลองชัน้บรรยากาศของโลก
และของดาวอังคารอย่างละเอียด 
ล ง ใน แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก า ร
อ อ ก แ บ บ วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยครูจะ
คอยกระตุน้ความคิดของนักเรียน
ดว้ยค าถามเพื่อใหช้่วยใหอ้อกแบบ
ไดร้อบคอบมากขึน้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ขัน้ตอนการ
จดัการ
เรียนรู ้

องคป์ระกอบของการ
คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

เทคนิคการจดักิจกรรมที่
ส่งเสรมิการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
วิธีการจดักจิกรรม 

ขัน้ท่ี 5 สรุป
และประเมิน
ค่าของ
ค าตอบ 

 - โดยในขัน้นีจ้ะใหผู้เ้รียนรูจ้กัประเมิน
ตนเองอย่างมีเหตผุล ผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มสรุปผลงานของกลุม่ตนเอง และ
ประเมิน ผลงานวา่ชิน้งานท่ีสรา้งขึน้
มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดเมื่อ
เทียบกบัขอ้ก าหนดหรือเกณฑข์อง
ปัญหา วิเคราะหห์าจดุบกพรอ่ง 
จากนัน้หาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขที่
เหมาะสมเพื่อใหไ้ดว้ิธีแกปั้ญหาที่มี
ประสิทธิภาพท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 6 
น าเสนอและ
ประเมินผล
งาน 

6.การประเมินผล 
หมายถึงการประเมิน
ขอ้มลูดว้ยความ
สมเหตสุมผล 

ฝึกการน าเสนอแนวความคดิ
ของตนเอง  การยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น และ
การประเมินอย่าง
สมเหตสุมผล โดยใชเ้ทคนคิ
การน าเสนอผลงาน และ
เพื่อนประเมินเพื่อน 

ขัน้นีผู้เ้รียนตอ้งน าเสนอเป็นผลงาน
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยให้
ผูเ้รียนทกุกลุ่มออกมาน าเสนอ
ชิน้งานดว้ยวิธีการท่ีกลุ่มตนเอง
สนใจ และมีการประเมินผลงานจาก
เพื่อนกลุ่มอื่นโดยใหแ้ต่ละกลุ่มน าใบ
คะแนนไปมอบใหก้ลุ่มที่ชอบมาก
ที่สดุ และมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่ม 
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4. มาตรฐานสะเต็มศึกษา 
4.1 ความส าคัญของมาตรฐานสะเต็มศึกษา 

มาตรฐานสะเต็มศึกษาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่จะช่วยสะทอ้นภาพการจดัการเรียนรูว้่า สามารถพฒันาผูเ้รียน
ใหม้ีคณุภาพที่มาตรฐานก าหนดหรือไม่ ทัง้นีห้น่วยงานต่าง ๆ ทางการศึกษาของต่างประเทศไดใ้ห้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรูแ้ละก าหนดมาตรฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา เช่น สภาวิจัย
แห่งชาติ (National Research Council; NRC) สหรฐัอเมริกา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบติัทางวิทยาศาศตรท์ี่มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาขึน้ในตวัผูเ้รียนไวใ้นมาตรฐานการจดัการศึกษา
วิทยาศาสตร ์(Next Generation Science Standaras : NGSS) ประกอบดว้ย (1) การตัง้ค าถาม
และการระบุปัญหา (2) การสรา้งและการใช้รูปแบบ (3) การวางแผนและด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบ (4) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (5) การใช้คณิตศาสตรแ์ละการคิดค านวณ 
(6) การสรา้งค าอธิบายและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (7) การใช้เหตุผลและโต้แย้งจาก
ประจักษ์พยาน และ (8) การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล 
(National Research Council, 2012) 

คณ ะกรรมการการศึกษาแห่ งรัฐแมริแลนด์  (The Maryland Stste Board of 
Education) สหรฐัอเมรกิา ไดก้ าหนดมาตรฐานสะต็มศึกษาของรฐัแมรแิลนดซ์ึ่งมีความสอดคลอ้ง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย (1) การเรียนรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรร และคณิตศาสตร ์(2) การบูรณาการความรูท้างวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์(3) การแปลความหมายและสื่อสารขอ้มูลทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์(4) การใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5) การใชเ้หตุผล (6) การ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น (7) การใชเ้ทคโนโลยี (The Maryland Stste Board of Education, 2012)  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) เห็นความส าคัญของ
การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงไดจ้ดัท ามาตรฐานสะเต็มขึน้ โดยก าหนดเป้าหมาย
ส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นตวัชีว้ดั แต่ละตวัชีว้ดัไดร้ะบุสิ่งที่ผูเ้รียน 
“ควรรู”้ และ “สามารถท าได”้ ที่สอดคลอ้งและสง่เสรมิพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยจ าแนกเป็น
ตวัชีว้ดัในระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง
ระบุขอ้มูลเชิงประจักษ์ของผูเ้รียน จากการที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรม ที่ปรากฏใหเ้ห็นเป็น
ผลงาน หลักฐานร่องรอย หรือการแสดงออก ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนและ
สถานศึกษาน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรูแ้ละการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคณุภาพของผูเ้รียนที่
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ผ่านการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 
2558)  

จากการศึกษาความส าคญัของมาตรฐานสะเต็มศึกษาพบว่า มาตรฐานสะเต็มศกึษา
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาสามารถพฒันาผูเ้รียน
ไดคุ้ณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดหรือไม่ ส่งผลใหค้รูผูส้อนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรูแ้ละวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกับตัวชีว้ัดตามที่
มาตรฐานก าหนด 

4.2 สมรรถนะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2558) ไดก้ าหนดมาตรฐานสะเต็มศึกษาของประเทศไทย มีเปา้หมาย
ส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนที่ผ่านการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษา ออกเป็นทัง้หมด 6 ตวัชีว้ดั
ทั้งนี ้แต่ละตัวชี ้วัดได้ระบุสิ่งที่ผู ้เรียน “ควรรู้” และ “สามารถท าได้” ที่สอดคล้องและส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยจ าแนกเป็นตัวชีว้ัดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ 
และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระบุขอ้มลูเชิงประจกัษ์ของผูเ้รียน จากการที่ผูเ้รียนไดล้ง
มือปฏิบติักิจกรรม ทัง้ในการคน้ควา้หาความรู ้การแกปั้ญหา หรือสรา้งเทคโนโลยีและนวตักรรม ที่
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นผลงาน หลกัฐานร่องรอย หรือการแสดงออก ซึ่งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การวดัและประเมินคณุภาพของผูเ้รียนที่ครอบคลมุคณุลกัษณะตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ซึ่งใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มีรายละเอียดดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 คณุลกัษณะของผูเ้รียนตามาตรฐานสะเต็มศกึษาตามที่สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีก าหนด 

 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

ตวัชีว้ดัที่ 1  

ระบปัุญหา
ที่พบ 

ระบปัุญหาที่พบได ้ ระบปัุญหาที่พบจากการ
รวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารคิด
อย่างมีวิจารณญาณได ้

ระบปัุญหาที่พบ
จากการรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยวิธีต่าง ๆ 
โดยใชก้ารคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

- การตอบขอ้ซกัถาม การ
เสนอความคิดเห็น การ
อธิบาย การอภิปรายกลุม่ ที่
แสดงถึงการระบปัุญหา 
อาจพิจารณาจากแบบ
บนัทกึการสงัเกต หรือแบบ
บนัทกึการสมัภาษณ ์

- ขอ้มลูจากใบงาน แบบ
บนัทกึกิจกรรม รายงาน ผงั
ความคิด 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย หรือ
การแสดงออกเช่นเดียวกบั
ระดบัประถมศึกษาและ
เพิ่มเติม 

- บนัทึกการศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลูหรือแนวคิดจากแหลง่ 
ขอ้มลูต่างๆ 

ผลงานหลกัฐาน
รอ่งรอย หรือการ
แสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตวัชีว้ดัที่ 2 

รวบรวม
ขอ้มลูและ
แนวคิดที่
เก่ียวขอ้ง
กบัปัญหา 

รวบรวมขอ้มลูและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาได ้

รวบรวมขอ้มลูและแนวคิด
ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้

รวบรวมขอ้มลูและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาได ้

- การตอบขอ้ซกัถาม การ
เสนอความคิดเห็นการ
อธิบาย การอภิปรายกลุม่
เก่ียวกบัขอ้มลู แนวคิด 
และแหลง่ที่มาของขอ้มลู 
อาจพิจารณาจากแบบ
บนัทกึการสมัภาษณ ์

- ขอ้มลูจากใบงาน แบบ
บนัทกึกิจกรรม แบบบนัทึก
ผลการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
รายงาน ผงัความคิดที่
แสดงแหลง่ที่มาของขอ้มลู 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและเพิ่มเติม 

- การบนัทกึขอ้มลูขอ้มลูที่
เชื่อมโยงกบัหลกัการทาง
วิทยาศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตร ์และ
คณิตศาสตร ์
- การน าเสนอขอ้มลูที่
รวบรวมไดใ้นรูปแบบของ
กราฟ รูปภาพหรือการใช้
แผนภาพเพื่อสรุปเรื่องราว 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

 

เลือกขอ้มลูทีเหมาะสม
เพื่อใชแ้กปั้ญหาได ้

วิเคราะหแ์ละเลือกขอ้มลู
ที่เหมาะสมเพื่อใช้
แกปั้ญหาได ้

วิเคราะหแ์ละเลือก
ขอ้มลูที่เหมาะสมเพื่อใช้
แกปั้ญหาได ้

- การตอบขอ้ซกัถาม การ
อธิบาย การอภิปราย
รว่มกบัครูผูส้อนเก่ียวกบั
เหตผุลที่ใชใ้นการเลือก
ขอ้มลูที่ใชใ้นการแกปั้ญหา 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและเพิ่มเติม 

- แบบบนัทึกแสดงการ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้และ
เพิ่มเติม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ตวัชีว้ดัที่ 2 

รวบรวมขอ้มลูและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา(ต่อ) 

เลือกขอ้มลูที
เหมาะสมเพื่อใช้
แกปั้ญหาได ้

วิเคราะหแ์ละเลือกขอ้มลู
ที่เหมาะสมเพื่อใช้
แกปั้ญหาได ้

วิเคราะหแ์ละเลือก
ขอ้มลูที่เหมาะสมเพื่อ
ใชแ้กปั้ญหาได ้

- ขอ้มลูจากใบงาน 
แบบบนัทกึกิจกรรม 
รายงานผงัความคิดที่
แสดงแนวคิดในการ
เลือกขอ้มลูที่ใชใ้นการ
แกปั้ญหา อาจมีการ
แสดงการจดักระท า
ขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจเช่น การเขียน
กราฟ 

วิเคราะหข์อ้มลู และ/หรือ
แนวคิดที่เลือกใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

-การน าเสนอดว้ยวาจา
เก่ียวกบัการวิเคราะห์
ขอ้มลู และ/หรือแนวคิด
ที่เลือกใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

ประเมินความเป็นไปไดข้องวิธีการแกปั้ญหาได ้

 

- การตอบขอ้ซกัถาม การ
อธิบาย การอภิปราย
เก่ียวกบัความเป็นไปได้
ของวิธีการแกปั้ญหา
รว่มกนัภายในกลุม่ หรือใน
ชัน้เรียน เหตผุลที่ใชใ้นการ
ประเมินความเป็นไปได้
ของวิธีการแกปั้ญหา เช่น 
การบนัทกึภาพ ภาพรา่ง 
เป็นตน้ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้
และเพิ่มเติม 

-การน าเสนอดว้ยวาจา
เก่ียวกบัเหตผุลที่ใชใ้น
การประเมินความ
เป็นไปไดข้องวิธีการ
แกปั้ญหา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ตวัชีว้ดัที่ 3 

ออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาโดยเชื่อมโยง
ความรู ้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์

ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาโดยเชื่อมโยงความรู ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ด ้

- แบบบนัทึกขอ้มลูที่
นกัเรียนใชอ้อกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ขอ้ความ แผนภาพ 
ภาพรา่ง ผงัความคิด 
ผงังาน เป็นตน้ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศกึษาและเพ่ิมเติม 

- การน าเสนอแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาโดยใชเ้ทคโนโลยี 
หรือในรูปแบบภาพสามมิติ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดได ้

- 

- การตอบขอ้ซกัถาม การ
อธิบาย การอภิปรายกลุม่
เก่ียวกบัเหตผุลที่ใชใ้นการ
เลือกวิธีการแกปั้ญหา อาจ
พิจารณาจากแบบบนัทกึ
การสงัเกตหรือแบบบนัทกึ
การสมัภาษณ ์

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้
และเพิ่มเติม 

- การน าเสนอดว้ยวาจา
เก่ียวกบัเหตผุลที่ใชใ้น
การเลือกวิธีการ 

 
 
 
 
 



  53 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ตวัชีว้ดัที่ 3 

ออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาโดยเชื่อมโยง
ความรู ้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์(ต่อ) 

อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาได ้
- การตอบขอ้ซกัถาม 
การอธิบาย การ
อภิปรายกลุม่เก่ียวกบั
แนวคิดที่ใชใ้นการ
ออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหา 
- แบบบนัทึกขอ้มลูที่
นกัเรียนใชอ้อกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ขอ้ความ แผนภาพ 
ภาพรา่ง ผงัความคิด 
ผงังาน เป็นตน้ 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย 
หรือการแสดงออก 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและเพิ่มเติม 

-การน าเสนอแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาโดยใชเ้ทคโนโลยี 
หรือในรูปแบบภาพสามมิติ 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย 
หรือการแสดงออก 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ตวัชีว้ดัที่ 4 

วางแผนและด าเนินการ
แกปั้ญหา 

วางแผนการแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้ตอนได ้
-แบบบนัทกึแผนการ
ปฏิบติังาน เช่น ใบ
กิจกรรม ผงัแสดง
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและเพิ่มเติม 

- แบบบนัทึกแผนปฏิบติั
งานในการแกปั้ญหา อาจ
พิจารณาจากเอกสารเคา้
โครงโครงงานหรือปฏิทิน
การปฏิบติังาน 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ตวัชีว้ดัที่ 4 

วางแผนและด าเนินการ
แกปั้ญหา 

ด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชเ้ครื่องมือ และอปุกรณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งและ
ปลอดภยั 

- ขอ้มลูจากแบบ
บนัทกึการสงัเกต 
วิธีการใชเ้ครื่องมือ
ของนกัเรียนขณะ
ปฏิบติังาน 

- ชิน้งานหรือวิธีการ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษา 

ผลงานหลกัฐาน
รอ่งรอย หรือการ
แสดงออกเช่นเดียวกบั
ระดบัประถมศึกษา 

ตวัชีว้ดัที่ 5 

ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรบัปรุงแกไ้ขวิธีการ
แกปั้ญหา 

ทดสอบ ประเมินผลและปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการ
แกปั้ญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต 

- แบบบนัทึกผลการ
ทดสอบ แบบบนัทกึ
กิจกรรม แบบบนัทกึ
ผลการทดลอง โดย
พิจารณาจากผลการ
ทดสอบและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 
- แบบประเมินผลงาน
ที่ประเมินโดยครู 
เพื่อน และตนเอง 
- ผลงานซึ่งอาจเป็น
ชิน้งานหรือรายงาน
วิธีการ 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและเพิ่มเติม 

-การน าเสนอดว้ยวาจา
เก่ียวกบัวิธีการปรบัปรุง
แกไ้ข หรือผลงานที่ผ่าน
การปรบัปรุงแกไ้ข 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตวัชีว้ดั 

ผลงาน หลกัฐานรอ่งรอย หรือการแสดงออก 
ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 
ตวัชีว้ดัที่ 6 

น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
และผลการแกปั้ญหา 

น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
และผลการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการอย่างง่ายใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจได ้

น าเสนอวิธีการแกปั้ญหาและผลการแกปั้ญหา
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจโดยใชท้กัษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผลงาน ซึ่งอาจเป็น
ชิน้งานหรือรายงาน
ผลงาน 

- รายงานผลการ
ด าเนินการแกปั้ญหา 
แบบบนัทกึผลการท า
กิจกรรม 

- การน าเสนอผลงาน เช่น 
การพดู การน าเสนอหนา้
ชัน้เรียน การจดั
นิทรรศการแสดงผลงาน 
การประกวดผลงาน  
การแสดงโปสเตอร ์การ
ท าแผ่นพบั เอกสารทาง
วิชาการ การน าเสนอต่อ
สาธารณชน 

- แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

ผลงานหลกัฐานร่องรอย 
หรือการแสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
ประถมศึกษาและ
เพิ่มเติม 

- การน าเสนอผลงาน
โดยใชเ้ทคโนโลยี 

ผลงานหลกัฐาน
รอ่งรอย หรือการ
แสดงออก
เช่นเดียวกบัระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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จากการศึกษามาตรฐานสะเต็มศึกษาที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ก าหนดขึน้ พบว่าทั้ง 6 ตัวบ่งชีต้ามมาตรฐานสะเต็มศึกษาจะมีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน ดังนี ้1.ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
2.ตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหา 3.ทดลองและรวบรวมข้อมูล 4.วิเคราะห์ข้อมูล และ5.สรุปผล 
(สมจิต สวธนไพบูลย,์ 2526) มีความแตกต่างกนัคือ ตวับ่งชีท้ี่ 3 การออกแบบวิธีการแกปั้ญหาโดย
เชื่อมโยงความรู ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป็นจุดเด่นของการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการบูรณาการความรูท้ั้ง 4 
สาขาวิชา ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซึ่งจะต่างวิธีการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรจ์ากเดิมที่
เนน้ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรแ์กปั้ญหาเพียงอย่างเดียว ในตวับ่งชีท้ี่ 3 ของระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อยคือ (1) นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแกปั้ญหาโดย
เชื่อมโยงความรู ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ด ้(2) 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดได้ และ (3) อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาได ้ 

เนื่องจากเยาวชนไทยในยุคปัจจุบนันัน้ ยงัขาดการฝึกฝนทกัษะทางดา้นการคิด ไม่ว่าจะ
เป็นการคิดสรา้งสรรคเ์พื่อแกปั้ญหา การคิดสงัเคราะหจ์ากสถานการณปั์ญหาที่พบเจอ โดยทกัษะ
การคิดดงักล่าวนีห้ากผูเ้รียนไดร้บัการฝึกฝนจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดคน้หาวิธีการหรือแนวทาง
ที่หลากหลายภายใตก้รอบเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาที่พบเจอและสามารถ น าแนวทางหรือ
วิธีการนัน้มาใชใ้นการออกแบบการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสาเหตุ
ประการหนึ่งของการที่ผูเ้รียนขาด การฝึกทักษะในการคิดก็คือการจัดการเรียนรูใ้นบางรูปแบบที่
ไม่ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทักษะ การคิดสรา้งสรรคแ์ละคิดสงัเคราะหเ์พื่อน าไปสู่ทักษะการแก้ปัญหา 
โดยการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบที่ไม่ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทักษะการคิดนีส้่งผลใหผู้เ้รียนไม่เกิดแรง
กระตุน้ ในการคิด ไม่สามารถคิดคน้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ หรือสามารถคิดหาวิธีการมาเพื่อออกแบบ
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการได ้(สธิุดา  การีมี.  2017:  ออนไลน)์ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิด
ที่จะบูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษา
เพื่อส่งเสริมการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาของนักเรียนใหต้รงตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา เพื่อให้
สอดคลอ้งกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ เพื่อเตรียมความพรอ้มคนใหส้ามารถปรบัตัวรองรบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (Academic achievement) หมายถึง คุณลกัษณะ รวมถึง
ความรู ้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้ง
ปวงที่บุคคลไดร้บัจากการเรียนการสอน ท าใหบุ้คคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ 
ของสมรรถภาพทางสมอง ของบุคคลว่าเรียนแลว้รูอ้ะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ย
เท่าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึน้จากการเรียนการฝึกฝนหรือประสบการณต่์างๆ ทัง้ในโรงเรียน ที่บา้น 
และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมทั้งความรูส้ึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนดว้ย   
(นพคณุ  แดงบญุ, 2552; ไพโรจน ์คะเชนทร,์ 2556)การวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวดัที่มุ่ง
ทดสอบความรู ้ทักษะ และสมรรถนะของสมองในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนว่าหลงัเรียนรูเ้รื่องนัน้ ๆ 
แล้วผู้เรียนมีความสามารถในวิชาที่ เรียนมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
พฤติกรรมเดิมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในวิชานั้นเพียงใด (พวงรตัน ์ทวีรตัน์. 2540: 19) 
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรจ์ึงหมายถึง ความสามารถในการเรียนรูใ้นรายวิชา
วิทยาศาสตร ์ที่เป็นผลมาจากการไดร้บัประสบการณก์ารจดัการเรียนรู ้ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรู้ที่
สถานศกึษาก าหนดไว ้

5.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
เพื่ อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้

ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทัง้ตอ้งสรา้งใหผู้เ้รียน
รบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม ่า
เสมอ เช่นกนั ตวัชีว้ดัซึ่งมีความส าคญัในการน ามาใชอ้อกแบบหน่วยการเรียนรูน้ัน้ ยงัเป็นแนวทาง
ส าหรบัผูส้อนและผูเ้รียนใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรูห้รือยัง การประเมิน
ในชัน้เรียนซึ่งตอ้งอาศยัทัง้การประเมินเพื่อการพฒันาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรู ้จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูข้องผูเ้รียน สถานศึกษาโดยผูส้อน
ก าหนดเกณฑท์ี่ยอมรบัไดใ้นการผ่านตวัชีว้ดัทุกตวัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา กล่าวคือ 
ใหท้า้ทายการเรียนรู ้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินว่าสิ่งที่ผูเ้รียนรูเ้ขา้ใจ 
ท าไดน้ัน้ เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรบัได ้หากยังไม่บรรลุจะตอ้งหาวิธีการช่วยเหลือ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาสงูสุด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557) 
สมนึก ภทัทิยธนี (2546) สรุปว่าการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่นกัเรียนไดร้บัการเรียนรู ้



  58 

ผ่านมาแลว้นั้นสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น ทดสอบโดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมี
รูปแบบหลากหลาย แต่ที่นิยมใชม้ี 6 แบบ ดงันี ้

1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง ลกัษณะทั่วไปเป็นขอ้สอบที่มีเฉพาะค าถาม
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู ้และขอ้คิดเห็นแต่ละคน 

2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก -ผิด คือ 
ขอ้สอบแบบเลอืกตอบทีม่ ี2 ตวัเลอืก แต่ตวัเลอืกดงักล่าวเป็นแบบคงทีแ่ละมคีวามหมายตรงกนั
ขา้ม เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จรงิ-ไม่จรงิ เหมอืนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 

3. ข้อสอบแบบเติมค า ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือ
ขอ้ความที่ยงัไม่สมบูรณ์ให้ผู้ตอบเติมค า หรอืประโยค หรอืข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั ้น 
เพือ่ใหม้ใีจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

4. ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ลกัษณะทั่วไป ขอ้สอบประเภทนี ้คลา้ยกับขอ้สอบแบบ
เติมค า แต่แตกต่างกนัที่ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมค า
เป็นประโยคที่ยงัไม่สมบูรณ)์ แลว้ใหผู้ต้อบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบที่ตอ้งการจะสั้นและกะทดัรดั 
ไดใ้จความสมบรูณไ์ม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

5. ขอ้สอบแบบจับคู่ ลกัษณะทั่วไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกจากกันเป็น 2 ชุด แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตวัยืน) จะคู่
กบัค า หรือขอ้ความใดในอีกชดุหนึ่ง (ตวัเลือก) ซึ่งมีความสมัพนัธก์นัอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผูอ้อก
ขอ้สอบก าหนดไว ้

6. ข้อสอบแบบเลื อกตอบ  ลักษณะทั่ วไป  ข้อสอบแบบเลือกตอบนี ้ จะ
ประกอบดว้ย 2 ตอน คือตอนน าหรือค าถามกบัตอนเลือก ในตอนเลือกนีจ้ะประกอบดว้ยตวัเลือกที่
เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดใหน้ักเรียนพิจารณาแลว้หา
ตวัเลือกที่ถูกตอ้งมากที่สดุเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืนๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยม
ใชต้วัเลือกที่ใกลเ้คียงกนั ดูเผินๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริงมีน า้หนกัถูกมากนอ้ย
ต่างกนั 

บลมูและคณะ (Bloom et al, 1956) ไดจ้ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรูอ้อกเป็น 3 ดา้น 
คือ ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และดา้นเจต
พิสยั (Affective Domain) โดยแต่ละดา้นจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่างกนัดงันี ้

1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับ
สติปัญญา ความรู ้ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา แบ่งได ้6 ระดบั ไดแ้ก่  
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1.1 ความรูค้วามจ า หมายถึงความสามารถในการระลกึได ้แสดงรายการได ้บอก
ได ้ระบ ุบอกชื่อได ้ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได ้

1.2 ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง สรุป 
อา้งอิง ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได ้

1.3 การน าความรูไ้ปใช้ เป็นความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ไข
ปัญหา ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถใชค้วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้

1.4 การวิเคราะห์ ผูเ้รียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่ เก่ียวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะหจ์ะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ความคิดของแต่ละคน สามารถเปรียบเทียบ 
อธิบายลกัษณะการจดัการ ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได ้

1.5 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเก่ียวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑท์ี่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตาม
เนือ้หาสาระในเรื่องนัน้ ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑท์ี่สงัคมยอมรบัก็ได ้

1.6 คิดสรา้งสรรค ์(Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได ้

2. ดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมดา้นจิตใจ ค่านิยม ความรูส้ึก 
ความซาบซึง้  ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรมดา้นนีอ้าจไม่เกิดขึน้ทันที 
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดี
งามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ 
ประกอบดว้ย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

2.1 การรบัรู ้เป็นความรูส้กึที่เกิดขึน้ต่อปรากฎการณ ์หรือสิ่งเรา้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปในลกัษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรา้นัน้ว่าคืออะไร แลว้จะแสดงออกมาในรูป
ของความรูส้กึที่เกิดขึน้ 

2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อสิ่งเรา้นัน้ ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว้ 

2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบติัในสิ่งที่เป็นที่ยอมรบักนัในสงัคม การยอมรบั
นับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิด
ทศันคติที่ดีในสิ่งนัน้ 
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2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่ เกิดขึน้โดยอาศัย
ความสมัพันธถ์้าเขา้กันไดก้็จะยึดถือต่อไปแต่ถา้ขัดกันอาจไม่ยอมรบัอาจจะยอมรบัค่านิยมใหม่
โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 

2.5 บคุลิกภาพ การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสยัประจ าตวั ให้
ประพฤติปฏิบติัแต่สิ่งที่ถกูตอ้งดีงามพฤติกรรมดา้นนี ้จะเก่ียวกบัความรูส้กึและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจาก
การไดร้บัรูจ้ากสิ่งแวดลอ้ม แลว้จึงเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ ขยายกลายเป็นความรูส้ึกดา้นต่าง ๆ จน
กลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นควบคมุทิศทางพฤติกรรม
ของคนคนจะรูดี้รูช้ั่วอย่างไรนัน้ ก็เป็นผลของพฤติกรรมดา้นนี ้

3. ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถใน
การปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาไดโ้ดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพ
ของงานเป็นตวัชีร้ะดบัของทกัษะพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสยั ประกอบดว้ย พฤติกรรมย่อย ๆ  5 ขัน้ 
ดงันี ้

3.1 การรบัรู ้เป็นการใหผู้เ้รียนไดร้บัรูห้ลกัการปฏิบติัที่ถูกตอ้ง หรือ เป็นการเลือก
หาตวัแบบที่สนใจ 

3.2 กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชีแ้นะ เป็นพฤติกรรมที่ผูเ้รียนพยายามฝึกตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ า้ เพื่อที่จะใหเ้กิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหไ้ด ้หรือ สามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามขอ้แนะน า 

3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศยัเครื่องชีแ้นะเมื่อไดก้ระท าซ า้แลว้ ก็พยายามหาความถกูตอ้งในการปฏิบติั 

3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่องหลงัจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คลอ่งแคลว่ การท่ีผูเ้รียนเกิดทกัษะได ้ตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอ 

3.5 การกระท าไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ไดจ้ากการฝึกอย่างต่อเนื่องจน
สามารถปฏิบติั ไดค้ล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมติั เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถ
ของการปฏิบติัในระดบัสงู 

จากข้อมูลดังกล่าวส รุปได้ว่า การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรน์ัน้มีความส าคญัมาก เพราะเป็นแนวทางใหท้ัง้ผูเ้รียนและผูส้อนตรวจสอบไดว้่าเกิด
การเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตรม์ากนอ้ยอย่างไร ผ่านตามตวัชีว้ดัหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุง แกไ้ขและพฒันาต่อไปสามารถใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิ์ไดห้ลากหลาย ซึ่งในงานวิจยันีผู้ว้ิจยั
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เลือกใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบในการวดัและประเมินดา้นพทุธพิสยั ซึ่งจะวดัพฤติกรรมเป็น 4 ดา้น 
ตามแนวคิดของบลมู คือ  ความรูค้วามจ า  ความเขา้ใจ การน าไปใช ้และการวิเคราะห ์

6. ความพึงพอใจ 
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ค าว่า “พึงพอใจ” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” เป็นปัจจัยที่ส  าคัญ
ประการหนึ่งที่มีต่อการเรียนรู ้การรบัรู ้และความส าเร็จของการจดัการศึกษา โดยนักการศึกษาได้
ให้ค าจ ากัดความของค านี ้ไว้หลากหลายเช่น คุณากร จ าปาหอม (2552); บรรเจิด ศุภราพงศ ์
(2556) รชันก บึงมุม (2554) และศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว (2558) สามารถสรุปความหมายได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ เกิดขึน้ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็น
ความรูส้ึกในทางบวก เช่น ความรูส้ึกรกั รูส้ึกชอบ รูส้ึกดี มีความหวงั หรือมีความสขุกบัสิ่งที่ไดร้ับ 
เมื่อสิ่งนัน้ตรงกับความตอ้งการ หรือเป็นความรูส้ึกในทางลบหรือไม่พอใจ เมื่อสิ่งที่ไดร้บันัน้ไม่ได้
ตอบสนองความตอ้งการตามทีคาดหวงัไว ้

6.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการเรียนเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆจะตอ้งอาศัย
ปัจจัยหลายอย่าง มากระตุน้ใหเ้กิดความรกัหรือมีทัศนคติที่ดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น  ดังนั้น
ครูผูส้อนจึงควรศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพงึพอใจเพื่อน าแนวคิดที่ได้ไปประยกุตใ์ช้
ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมีอยู่มากมาย ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

6.2.1 ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs 
theory) ทิศนา  แขมมณี (2551) สรุปได้ว่าเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความต้องการพื ้นฐานตาม
ธรรมชาติของมนุษย์อย่างเป็นล าดับขั้น กล่าวคือ ความต้องการของบุคคลจะเรียงล าดับตาม
ความส าคัญจากความต้องการพื ้นฐานไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน โดยบุคคลจะมีความ
ตอ้งการในระดับที่สูงขึน้ เมื่อความต้องการระดับต ่าลงมาไดร้บัการตอบสนองแล้วเท่านั้น ซึ่งถ้า
บุคคลที่ไดร้บัการตอบสนองตามความต้องการแลว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ มีขวัญและก าลงัใจใน
การท างาน รวมถึงสามารถท างานตามที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาสโลว ์
(Maslow) ไดแ้บง่ความตอ้งการของมนษุยอ์อกเป็น 5 ขัน้จากต ่าไปสงู ดงันี ้

ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการ
เบือ้งตน้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ น า้ และที่อยู่อาศัย ความ
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ตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีผลต่อพฤติกรรมก็ต่อเมื่อความตอ้งการทางดา้นนีข้องตนยังไม่ไดร้บั
การตอบสนอง 

ขัน้ที่ 2 ความต้องการดา้นความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety 
needs) หมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัยจากอนัตราย ความตอ้งการในขัน้นีจ้ะ 
เกิดขึน้หลงัจากท่ีความตอ้งการทางรา่งกายไดร้บัการตอบสนองแลว้ 

ขั้นที่  3 ความต้องการการเป็นเจ้าของและความรัก (Belonging and love 
needs) หมายถึง ความตอ้งการที่จะเขา้ร่วมและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม ความเป็นมิตร ความ
รกัจากเพื่อนรว่มงานและครอบครวั 

ขั้นที่  4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องและให้เกียรติ (Esteem needs) 
หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่อง ให้เกียรติและเห็นความส าคัญใน
ความรูค้วามสามารถของตนเอง 

ขัน้ที่ 5 ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความ 
ต้องการระดับสูงสุดที่จะบรรลุความส าเร็จของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และ
ศักยภาพอย่างเต็มที่  บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการในขั้นนี ้จะแสวงหางานที่ท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 

6.2.2 ทฤษฎี สองปัจจัย ของเฮิ ร ์ซ เบิ ร ์ก  (Herzberg’s Two Factor Theory)  
Herzberg F, 1959 อ้างถึงใน กมลพร  กัลยาณมิตร (2559) กล่าวว่า จากการวิจัยเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการท างาน พบว่าบุคคลตอ้งการความสขุจากการท างาน โดยความสุขจากการท างาน
นัน้ เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ท านัน้ ไม่
ไดม้าจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุ มาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็น
ตัวกระตุ้นในการท างาน และ (2) ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ
ท างานโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors or 
Motivators) เป็นปัจจยัภายในหรือความตอ้งการภายในของบุคลากรที่มีอิทธิพลในการสรา้งความ
พึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุน้ให้
ผูป้ฏิบติังานท างานดว้ยความพึงพอใจ และเป็นปัจจยัที่จะน าไปสู่ทศันคติทางบวกและการจูงใจที่
แทจ้รงิ ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement) คือ การที่สามารถท างาน
ได้ส  าเร็จทันตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส  าเร็จลุล่วงไปได ้
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การรูจ้กัปอ้งกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ และเมื่องานส าเรจ็ก็เกิด
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ความรูส้กึพอใจในความส าเรจ็นัน้ ไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรูท้างวิชาการในการปฏิบติัตามเปา้หมายที่
คาดไว ้การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจในการท างานของตนเองไดส้  าเรจ็ตามเปา้หมายที่วางไว ้

1.2 การไดร้บัการยอมรบั (Recognition) คือ การไดร้บัความยอมรบันับ
ถือจากบุคคลรอบขา้ง หรือไดร้บัการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทัง้การใหก้ าลงัใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ ไดแ้ก่การยกย่องชมเชยภายใน
องคก์าร ความภาคภูมิใจในอาชีพ การไดร้บัการยอมรบัจากองคก์าร การไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน และการมีเกียรติศกัดิศ์รีในอาชีพ เป็นตน้ 

1.3 ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการ
เจริญเติบโต(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสไดก้้าวขึน้สู่ต  าแหน่งที่สูงขึน้ การไดร้บัการ
เลื่อนขัน้เมื่อปฏิบติังานส าเร็จ การมีโอกาสไดศ้ึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมหรือการไดร้บัการฝึกอบรม 
เป็นตน้ 

1.4 ลักษณะงานที่ท า (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์มีความส าคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทาย
ความสามารถในการท างาน ความมีอิสระในการท างาน เป็นงานที่ตรงกบัความถนดัและความรูท้ี่
ไดศ้กึษามา เป็นตน้ 

1.5 ความรับผิ ดชอบ  (Responsibility) คื อ  การได้มี โอกาสได้รับ
มอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานที่ไดร้บัมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการ
ท างาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่
รบัผิดชอบ และไดร้บัมอบหมายงานส าคญั เป็นตน้ 

2. ปั จจัยอนามัยหรือ ปัจจัยที่ ช่ วยลดความ ไม่ พึ งพอใจในการท า งาน 
(Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจยัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัด
กัน้ไม่ใหบุ้คลากรเกิดความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถสรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดขึน้ไดซ้ึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นปัจจยัพืน้ฐาน ที่จ  าเป็นที่ตอ้งไดร้บัการสนองตอบ เพราะถา้ไม่มีใหห้รือใหไ้ม่เพียงพอ จะท าให้
บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน แต่ทัง้นีไ้ม่ไดห้มายความว่า ถา้ใหปั้จจัยเหล่านีแ้ลว้ 
จะท าใหบ้คุลากรเกิดความพงึพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบดว้ยปัจจยั 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1 น โยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and 
Administration) คือ การจดัการและการบริหารงานขององคก์าร การติดต่อสื่อสารภายในองคก์าร 
ไดแ้ก่ นโยบายการควบคุม ดแูล ระบบขัน้ตอนของหน่วยงาน ขอ้บงัคับ วิธีการท างาน การจดัการ 



  64 

วิธีการบริหารงานขององคก์าร มีการแบ่งงานไม่ซบัซอ้น มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่
ชดัเจน และมีการแจง้นโยบายใหท้ราบอย่างทั่วถึง 

2.2 การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ลักษณะ
การบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผูบ้ังคับบัญชา 
ความสามารถของผูบ้ังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ค าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา การ
สั่งงาน การมอบหมายงานมีความชัดเจน วิธีการดูแลควบคุมการปฏิบติังาน การรบัฟังขอ้คิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสอนงาน และความยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็น
ตน้ 

2.3  ความสัมพั นธ์กับหั วหน้างาน  (Interpersonal Relations with 
Supervision) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัอย่างดีต่อกนั เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ 
ความรว่มมือ และการไดร้บัความช่วยเหลือจากหวัหนา้งาน 

2.4 ความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with 
Peers) หมายถึงการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ
และการไดร้บัความช่วยเหลือจากเพื่อนรว่มงาน 

2.5 ความสัมพันธ์กับผู้ใตบ้ังคับบัญชา (Interpersonal Relations with 
Subordinators) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสมัพันธอ์ันดีต่อ
กัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเขา้ใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
รว่มมือและการไดร้บัความช่วยเหลือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.6 ต าแหน่งงาน (Status) คือ อาชีพนัน้ ๆ ตอ้งเป็นที่ยอมรับนับถือของ
สงัคม มีเกียรติและศกัดิศ์รีมีความส าคญัของงานต่อองคก์าร เป็นตน้ 

2.7 ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความรูส้ึกของ
บุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์
ชื่อเสียง หรือขนาดขององคก์ารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 

2.8 ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) คือ ความรูส้ึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่
ไดร้บัจากการท างานหรือหนา้ที่ของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบนั ความสะดวก
ในการเดินทางมาท างาน 
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2.9 สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ท างาน เช่น หอ้งท างาน เสียง แสงสว่าง อณุหภมูิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศใน
การท างาน ชั่วโมงในการท างาน รวมทัง้ลกัษณะสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อปุกรณเ์ครื่องมือต่าง ๆ ซึ่ง
สิ่งเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อผูท้  างานและเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความพงึพอใจต่อการท างาน 

2.10 ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) คือ 
ผลตอบแทนที่องค์การจ่ายให้แก่บุคลากรส าหรบัการท างานใหอ้งคก์าร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
เงินเดือน ค่าจา้งรวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานให้เหมาะสม การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นไปอย่างเป็นธรรมเป็นที่พอใจของบุคคลากร นอกจากนี ้ยงัรวมถึงรางวลัที่ใหก้บับุคลากรที่เป็น
ผลมาจากการท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่ง
บคุลากรไดร้บัเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้ง ไดแ้ก่สวสัดิการดา้นสขุภาพและการประกนั
ชีวิต วนัหยดุพกัผ่อนหรือพกัรอ้น เงินช่วยค่าครองชีพ เงินโบนสั เป็นตน้ 

6.2.3 ทฤษฏีความพงึพอใจของชิลลี (Shelly)  
ชิลลี่ (Shelly, 1975) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ

เป็นความรูส้ึกในมนุษย ์มีสองลกัษณะคือ ความรูส้ึกในทางบวกหรือชื่นชอบและความรูส้ึกในทาง
ลบหรือไม่ชอบ ความรูส้ึกในทางบวกจะเกิดขึน้เมื่อแลว้จะท าแลว้มีความสุข รูส้ึกชอบ ความพึง
พอใจจะเกิดขึน้ก็ต่อคนนัน้มีความรูส้ึกในทางบวกมากกว่าความรูส้ึกในทางลบ สิ่งที่จะท าใหค้น
เกิดความรู้สึกพึงพอใจได้ เช่น ทรัพยากรหรือสิ่งเรา้ ดังนั้นการจะทดสอบความพึงพอใจคือ
การศึกษาว่าทรพัยากรหรือสิ่งเรา้ใดเป็นสิ่งที่ตอ้งการที่จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจและความสุข 
ความพอใจจะเกิดไดม้ากที่สดุเมื่อมีทรพัยากรที่ตอ้งการครบถว้น 

จากการศึกษาความพึงพอใจจากทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว์ ทฤษฎี
สองปัจจยัของเฮิรซ์เบิรก์ และชิลลี่ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจของบุคคลจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นที่ รูส้ึกพอใจหรือรูส้ึกชอบ เป็นความรูส้ึกทางบวก และด้านที่รูส้ึกไม่พอใจหรือไม่ชอบ เป็น
ความรูส้ึกทางลบ โดยขึน้อยู่กบัทรพัยากรหรือสิ่งเรา้นัน้ว่าตรงตามความตอ้งการครบถว้นหรือไม่ 
ซึ่งจะแบ่งเป็นล าดับตามความตอ้งการ จากความตอ้งการพืน้ฐานไปสู่ความตอ้งการที่ซบัซอ้นขึน้ 
โดยมีปัจจยัที่เสริมความพงึพอใจ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัจงูใจหรือปัจจยัที่กระตุน้ในการท างาน เช่น การมี
สว่นรว่มในการท างาน การไดร้บัการยอมรบั ลกัษณะของงานที่ท ามีความทา้ทายและตรงกบัความ
ถนัดหรือความสามารถ เป็นต้น และ2. ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยที่ลดความไม่พอใจได้ เช่น มี
ขอ้ตกลงที่ชัดเจน มีความยุติธรรมในการมอบหมายงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งคนอ่ืน อุปกรณ์
เครื่องมืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ พอเพียง และมีผลตอบแทนที่ดี ซึ่งครูสามารถน าหลักการ
ดงักล่าวไปปรบัใชก้บัการจดัการเรียนรู ้ตลอดจนสื่อและบรรยากาศการเรียนรู ้เพื่อตอบสนองความ
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พึงพอใจของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนและจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้
ยิ่งขึน้ 

6.3 การวัดและประเมินความพึงพอใจ 
สมหมาย เปียถนอม (2551)และสุรพล พยอมแย้ม (2548) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจสรุปไดว้่าเป็นทศันคติของบุคคลที่มีลกัษณะเป็นนามธรรมที่ไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง แต่
สามารถวดัไดท้างออ้มโดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลนัน้แทนอาจมีความคลาดเคลื่อนได ้ถา้
บุคคลนัน้ไม่แสดงความคิดเห็นที่ตรงกบัความรูส้ึกจริง ซึ่งนักการศึกษาไดเ้สนอวิธีการวดัความพึง
พอใจไวห้ลายวิธีสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. การสมัภาษณ ์วิธีนีผู้ศ้กึษาจะมีแบบสมัภาษณท์ี่มีค  าถาม ซึ่งไดร้บัการทดสอบ
หาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี ้คือ ผู้
สมัภาษณอ์ธิบายค าถามใหผู้ต้อบเขา้ใจได ้สามารถใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่อ่านเขียนหนงัสือไม่ได้ แต่
มีขอ้เสียคือการสมัภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก และอาจมีขอ้ผิดพลาดในการสื่อความหมาย ท าใหไ้ม่
ค่อยมีใครน าวิธีนีไ้ปใชใ้นการสอบถามความพงึพอใจเท่าที่ควร 

2. การใชแ้บบสอบถาม เป็นวิธีที่มีผูน้ิยมใชม้ากที่สุด มีลกัษณะเป็นค าถามที่ได้
ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลว้ กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ขอ้ดีของวิธีนีคื้อ 
ไดค้  าตอบที่มีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเรว็ในการส ารวจ สามารถใชก้บักลุม่ตวัอย่าง
ที่มีขนาดใหญ่ ขอ้เสียคือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขียนได ้และมีความสามารถในการคิดเป็น 
ความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิน้สุดของความพึง
พอใจได ้แบบสอบถามถึงนิยมสรา้งเป็นแบบมาตรอนัดับ เช่นเดียวกับเครื่องมือวดัความพึงพอใจ
ในงานวิจยัของ นสัรินทร ์ บือชา (2558) ที่สรา้งแบบสอบถามในการวดัความพงึพอใจของนกัเรียน
ต่อการจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ลักษณะ
ของค าถามครอบคลมุหลายดา้น เช่น ดา้นบทบาทครู บทบาทนักเรียน ลกัษณะของกิจกรรม และ
การวัดผลประเมินผล และงานวิจัยของคุณสุรุจิรา บุญเลิศ (2556) สรา้งแบบสอบถามความพึง
พอใจเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบลิเคิรท์ ลกัษณะของค าถามแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูสว่นตวั ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู ้และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้  

3. การสังเกต เป็นวิธีการที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการไดโ้ดยสงัเกตจากพฤติกรรมทัง้ก่อนมารบับริการ ขณะรอรบับริการและหลังจากการไดร้บั
บรกิารแลว้ เช่น การสงัเกตกิริยาท่าทาง การพดู สีหนา้ และความถ่ีของการมาขอรบับรกิารการวดั
ความพึงพอใจ โดยวิธีนี ้ผู ้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่ชัดเจนจึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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จากการศึกษาแนวทางการวดัความพึงพอใจ พบว่าสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการสังเกต เป็นต้น โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดี  ข้อเสีย และ
ขอ้จ ากัดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนัน้ผูว้ิจัยตอ้งเลือกให้
เหมาะสมกบับุคคลที่ตอ้งการวดัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ใกลเ้คียงความมากที่สดุ โดยในการศึกษาครัง้นี ้
ผูว้ิจัยได้ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับดัดแปลงจากของคุณ นัสรินทร ์
บือซา (2558: 97 )ในการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะ
เต็มศึกษาด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานที่เน้นการกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องด้วยมี
ลกัษณะค าถามครอบคลมุตามประเด็นที่ผูว้ิจยัก าลงัศกึษา  
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. แบบแผนในการวิจยั 
3. การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายทีศ่ึกษา 

นัก เรี ยน ชั้น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1 สั งกั ด เขตพื ้ นที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 30 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เนื่ องจากเป็นห้องที่ คละความสามารถที่ ก าลัง เรียนเนื ้ อหาเรื่อง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ และสอนโดยผูว้ิจยั 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ส าหรับระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษา ในภาคการศึกษาที่  2 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 ชั่วโมง  ในการจดัการเรียนการเรียนรูร้ายวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
ซึ่งแบ่งเป็น การจดักิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน 12 ชั่วโมง และการท าแบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละวดัความพงึพอใจ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูอ้ย่างละ 2 ชั่วโมง 

แบบแผนในการวิจัย  
การวิจยัครัง้นีม้ีกลุ่มประชากรเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว และมีแบบแผนของการวิจยัเป็น

แบบผสานวิธี แบบแผนแบบรองรบัภายใน (Embedded Design) รูปแบบการทดลองระยะเดียว 
วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกั ท าการวิจยัโดยใหว้ิธีการเชิงปริมาณเป็นตวัน าและวิธีการเชิงคณุภาพ
เป็นตวัตาม ใชแ้บบประเมินฉบบัเดียวกนั น าผลการวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณมาตรวจสอบความตรงกบั
ผลการวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ
รว่มกนั (รตันะ  บวัสนธ,์ 2554) ซึ่งสามารถแสดงภาพประกอบ 4 ไดด้งันี ้ 
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ภาพประกอบ 4 แบบแผนของการวิจยัเป็นแบบผสานวิธี แบบรองรบัภายใน (Embedded Design) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แบบแผนย่อย รูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปรมิาณเป็นหลกั 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนวิจยัแบบผสานวิธี  

1. QUAN วิธีการเชิงปรมิาณเป็นวิธีการหลกัหรือวิธีการเด่น  
2. qual วิธีการเชิงคณุภาพเป็นวิธีการรอง   
3.การด าเนินงานวิจยัที่ด  าเนินการตามล าดบัต่อเนื่องกนั   
4. + การด าเนินงานวิจยัที่ด  าเนินการไปพรอ้มๆ กนั 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

1. แผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า 
อากาศ 

2. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศกึษา 

3. แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
4. แบบสอบถามความพงึพอใจ 

QUAN 
+ 
 qual 

Interpret results 
base on 

QUAN (qual) 
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็น

ฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐาน และกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

2. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชาและขอบข่ายรายวิชา
วิทยาศาสตรเ์รื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศ ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จาก
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร(์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าต้องการใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ลกัษณะของชัน้บรรยากาศ องคป์ระกอบและปัจจยัที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบ
ของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตรอ้น การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภมูิอากาศโลก 

3. วิเคราะหค์วามคิดรวบยอดของเนือ้หาวิชาเก่ียวกบั กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ลมฟ้าอากาศ  พบว่าครอบคลมุเนือ้หาเรื่อง ประโยชนข์องชัน้บรรยากาศแต่ละชัน้ ปัจจยัที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ อธิบายการพยากรณ์อากาศตระหนักถึงคุณค่า
ของการพยากรณ์อากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ใชเ้วลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ัง้สิน้  12 ชั่วโมง 

4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผน 
ใชเ้วลา 12 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ตาราง 5 กรอบกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศตาม
แนวทางสะเต็มศกึษา 
 

กิจกรรมสะ
เต็มศกึษา 

สถานการณปั์ญหา 
การบรูณาการสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
ศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

ท่องไปในชัน้
บรรยากาศ 

“นกัเรียนเป็นนกับินอวกาศ
ที่ท  างานอยู่ที่องคก์าร 
NASA นกัเรียนไดร้บั
มอบหมายใหท้ าภารกิจขึน้
ไปส ารวจชัน้บรรยากาศ
ของดาวอื่นๆ ที่นกัเรียนเชื่อ
ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได ้
จากนัน้ตอ้งรายงานให้
นกัวิทยาศาสตรท์ี่อยู่ใน
องคก์ารทราบ โดยการ
สรา้งเป็นโมเดลจ าลอง
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของชัน้บรรยากาศระหว่าง
ดาวโลกกบัดาวที่ส  ารวจมา
ใหม้ากที่สดุ แลว้วิเคราะห์
ว่าบนดาวนัน้จะสามารถมี
สิ่งมีชีวิตอยู่ไดห้รือไม่ โดยมี
เง่ือนไขคือ แบบจ าลองที่
สรา้งตอ้งมีอตัราสว่นเท่า
ของจรงิ” 

ชัน้
บรรยากาศ 

- เทคโนโลยี
อวกาศ 
- การใช้
เทคโนโลยี
ในการ
สืบคน้ขอ้มลู 
หรือน าเสนอ
งาน 

- การ
ออกแบบ
แบบจ าลอง
ชัน้
บรรยากาศ
ของดาว 

-อตัราสว่น
เศษสว่น 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

กิจกรรมสะ
เต็มศกึษา 

สถานการณปั์ญหา 
การบรูณาการสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

ศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

เกษตรกรรุน่
ใหม ่

“นกัเรียนเป็นเกษตรกร 
อยู่จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
หมู่บา้นของนกัเรียน
ประกอบอาชีพเกษตรกร
เป็นหลกั มีบรษิัทแห่ง
หนึ่งตอ้งการช่วยเหลือ
โดยการจะน าพนัธุพ์ืช
และตน้กลา้ไปบรจิาค
เพื่อใหเ้กษตรกรน าไป
ปลกู ใหน้กัเรียนวางแผน
เลือกชนิดของพืชปลกูให้
เหมาะสมกบัสภาพ
ภมูิอากาศในช่วงเดือน
เมษายน นกัเรียนจะมี
วิธีการออกแบบพืน้ที่
การเกษตรของนกัเรียนให้
ไดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สดุ 
โดยที่นกัเรียนมีพืน้ที่
การเกษตรทัง้หมด ๑๐ 
ไร”่ 

- การ
พยากรณ์
อากาศ 
-ปัจจยัที่มีผล
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
อณุหภมูิของ
อากาศ 

- เครื่องมือ
ส ารวจสภาพ
อากาศ 
-การใช้
เทคโนโลยีใน
การสืบคน้
ขอ้มลู หรือ
น าเสนองาน 

- การ
ออกแบบ
พืน้ที่
การเกษตร 

- การใช้
ความรูท้าง
สถิติในการ
เก็บรวมรวม
ขอ้มลูและ
การน าเสนอ
ขอ้มลู 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

กิจกรรมสะ
เต็มศกึษา 

สถานการณปั์ญหา 
การบรูณาการสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

นวตักรรม
ลดโลกรอ้น 

“นกัเรียนทกุคนเป็นเจา้ของธุรกิจ 
๑ อย่าง  ซึ่งนกัเรียนทราบว่าใน
การผลิตสินคา้ของนกัเรียนจะมี
การปลอ่ยแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดอ์อกมา ซึ่ง
นกัเรียนทราบว่าแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดม์ีสว่นท าให้
เกิดภาวะโลกรอ้น และ
ภมูิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง
ไป ถา้นกัเรียนอยากช่วยลดโลก
รอ้น นกัเรียนมีแนวทางในการ
ออกแบบนวตักรรมหรือสนิคา้
อย่างไรเพื่อที่จะช่วยลดปรมิาณ
แก๊สคารบ์อนไดออกไซดใ์น
อากาศ โดยมีเงื่อนไขคือ 
นวตักรรมหรือสนิคา้นัน้ตอ้ง
สามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้
จรงิ ” 

- การ
เปลี่ยนแปลง
ภมูิอากาศ
ของโลก 

-นวตักรรม
ที่ช่วยลด
ปัญหาโลก
รอ้น 
- การใช้
เทคโนโลยี
ในการ
สืบคน้
ขอ้มลู หรือ
น าเสนอ
งาน 

- การ
ออกแบบ
นวตักรรม 

- กราฟและ
การน าไปใช ้

 

5. น าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

6. น าแผนการจัดการ เรียน รู้วิ ช าวิทยาศาสต ร์ชั้น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1 
เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศ ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางดา้นสะเต็มศกึษาและการ
วัดและประเมินผลจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา แบ่งออกเป็น 4 ดา้นคือ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้องคค์วามรูส้  าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผล 
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โดยใชด้ัชนีความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรูก้ับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยใช้
เกณฑก์ารประเมินแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม มากที่สดุ 
4 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม นอ้ย 
1 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม นอ้ยที่สดุ 

จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ ์(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2538) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

7. น าผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห ์ปรบัปรุง แกไ้ขตามประเด็นที่
ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ และน าเสนอใหท้ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธพ์ิจารณา 

8. น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใชก้บักลุม่เปา้หมายส าหรบังานวิจยัต่อไป 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการออกแบบ

วิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
แบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 

เป็นแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ โดยมีข้อค าถามที่ให้ผู ้เรียนแสดงพฤติกรรมตามตัวชีว้ัดใน
มาตรฐานสะเต็มศกึษา โดยใชเ้ป็นแบบเขียนตอบอิสระจ านวน 2 สถานการณ ์โดยมีขัน้ตอนในการ
สรา้ง ดงันี ้

1. ศึกษาพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามแนวทางสะเต็ม
ศกึษา  

2. ศกึษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความสามารถในการออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาตามแนวมาตรฐานสะเต็มศกึษา 

3. สรา้งแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษา เป็นแบบสถานการณ์ ที่สอดคล้องกับเนื ้อหาเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ และมีความ
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เชื่อมโยงกบัชีวิตจริงของนักเรียน 2 สถานการณ ์ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบเขียนตอบอิสระ  เสนอ
ใหท้ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธพ์ิจารณา 

4. น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางสะ
เต็มศกึษา ไปเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญทางดา้นสะเต็มศึกษาและการวดัและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา การบนัทึกขอ้มูล และความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับ
จุดประสงคท์ี่ตอ้งการวดั โดยใชแ้บบสอบถาม IOC โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม 
ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1  ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถปุระสงค ์

5. น าผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.6-1.0   

6. ปรบัปรุง แก้ไขตามประเด็นที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ ไดแ้ก่ การปรบัค าพูดในข้อ
ค าถามและสถานการณปั์ญหา การสรา้งเกณฑก์ารประเมินใหค้รอบคลมุมากขึน้ 

7. น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐาน  
สะเต็มศกึษาไปใชก้บักลุม่เปา้หมายส าหรบังานวิจยัต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเ์ร่ือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ลมฟ้าอากาศ เป็นแบบทดสอบที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ตามจุดประสงค์และเนื ้อหาวิชา โดยใช้เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยมีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผล การสรา้งแบบทดสอบ และ
การเขียนขอ้สอบกลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์

2. ศึกษามาตรฐาน ตัวชีว้ัด และเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศ โดยแบ่งพฤติกรรมต่างๆ 
ออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความรู-้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้และดา้นการวิเคราะห ์

3. สรา้งตารางวิเคราะหก์ารสรา้งแบบทดสอบ(test blueprint) เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ดงันี ้
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ตาราง 6 ตารางวิเคราะหจ์ุดประสงคก์ารเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หา เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จ านวนขอ้สอบที่ตอ้งการวดัแต่ละระดบัพฤติกรรม 

รวม ความรู-้
ความจ า 

ความเขา้ใจ 
การ

น าไปใช ้
การ

วิเคราะห ์
อธิบายปัจจยัที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบของ
ลมฟ้าอากาศได ้

2 2   4 

เปรียบเทียบกระบวนการเกิด 
พายฝุนฟ้าคะนองและพายุ 
หมนุเขตรอ้น และผลที่มีต่อ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม และ
แนวทางการปฏิบติัตน ให้
เหมาะสมและปลอดภยั 

 3 2  5 

อธิบายการพยากรณอ์ากาศ 
และพยากรณอ์ากาศอย่างง่าย
ได ้

 2 2 2 6 

ตระหนกัถึงคณุค่าของการ 
พยากรณอ์ากาศ 

 2 2  4 

อธิบายสถานการณแ์ละ 
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง 
ภมูิอากาศโลกได ้

 2 2 2 6 

ตระหนกัถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศโลก 

  3 2 5 

 

4. สรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ 
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5. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ไปเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู ้เชี่ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร ์และผูเ้ชี่ยวชาญทางการวดัและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะของ
ค าถาม ตวัเลือก ภาษาที่ใช ้โดยใชด้ัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคพ์ฤติกรรมที่
ตอ้งการวดั  โดยใชแ้บบสอบถาม IOC โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
คะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถปุระสงค ์

คดัเลือกขอ้สอบที่มีดชันีความสอดคลอ้ง ≥0.5 แบบทดสอบฉบบันีพ้บว่ามีความ
สอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.6-1.0  มีจ านวน 3 ขอ้ ที่มีค่าดชันีค้วามสอดคลอ้ง < 0.5 ผูว้ิจยัไม่น าไปใช ้

7. ปรบัปรุง แกไ้ขตามประเด็นที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ ไดแ้ก่ การปรบัค าพดูในขอ้
ค าถามและตัวเลือกให้เข้าใจมากขึน้และตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด เสนอให้ที่ปรึกษา
ปรญิญานิพนธพ์ิจารณา 

8. น าแบบทดสอบจ านวน 27 ข้อ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
จ านวน 27 คน  

9. น าผลการสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้
คัดเลือกขอ้ที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึน้ไป พบว่ามีค่า
ความยาก 0.2-0.6 และค่าอ านาจจ าแนก 0.2-0.7 คดัเลือกไวจ้ านวน 20 ขอ้ 

10. ห า ค่ าค วาม เชื่ อ มั่ น ข อ งแบบ ทดสอบ โดย ใช้สู ต ร  K – R 20 ข อ ง  
คเูดอร ์รชิารด์สนั พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั 0.771 

11. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ไป ใช้กับ
กลุม่เปา้หมายส าหรบัการวิจยัต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ก า ร วั ด ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ค รั้ ง นี ้  ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บ บ วั ด ที่ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย ป ระ โย ค 

บอกเล่าเก่ียวกับความคิด ความรูส้ึกที่มีต่อวิทยาศาสตร ์หลังจากได้รบัการจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศกึษาบรูณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้งกับการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ 
พบว่าการส ารวจความพึงพอใจมี 3 แบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการ
สังเกต ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากเป็นวิธีที่ ใช้เวลาไม่นาน 
เหมาะสมกบัเวลาในการท าวิจยั และผูต้อบแบบสอบถามสามารถอ่านออกเขียนได ้
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2. ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการ
ก าหนดแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจของบุคคลจะ
แบ่งเป็นล าดบัตามความตอ้งการ จากความตอ้งการพืน้ฐานไปสูค่วามตอ้งการที่ซบัซอ้นขึน้   โดยมี
ปัจจัยที่เสริมความพึงพอใจ เช่น การมีส่วนร่วมในการท างาน การไดร้บัการยอมรบั และลกัษณะ
ของงานที่ไดร้บัตรงกบัความถนดั เป็นตน้ และปัจจยัที่ลดความไม่พงึพอใจ เช่น มีขอ้ตกลงที่ชดัเจน 
มีความยุติธรรม และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เป็นตน้ ในการวิจัยนีผู้ว้ิจัยใชค้  าถามที่แสดงพฤติกรรม
เสริมความพึงพอใจและลดความไม่พึงพอใจที่เก่ียวขอ้งใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศ ดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู ้และดา้นครูผูส้อน 

3. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 19 ขอ้ ครอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บรรยากาศ ด้านการจัดการเรียนรู ้และด้านครูผู้สอน โดยใช้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ โดยดดัแปลงจากของคณุนสัรินทร ์ บือชา 
(2558) น าแบบวดัความพึงพอใจไปเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งและปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า 

4. น าแบบวดัความพึงพอใจไปเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนือ้หา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะของพฤติกรรม โดยใหเ้กณฑ์
ในการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
คะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถปุระสงค ์

คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคลอ้ง ≥0.5 พบว่าทุกข้อมีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6-1.0  โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัค าพูดในขอ้ค าถามใหช้ัดเจนว่านักเรียนไดใ้ชก้ารคิด
อย่างมีวิจารณญาณอย่างไร 

5. ปรบัปรุงค าพดูตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ เสนอใหท้ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์
พิจารณา 

6. น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญและปรบัปรุง
แกไ้ขแลว้ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการทดลอง ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ทดสอบความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม

ศึกษา ด้วยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แลว้น ามาตรวจ
ใหค้ะแนนก่อนเรียน 

2. ด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. เมื่อสิน้สุดการสอน ท าการเก็บข้อมูลหลังเรียนรายบุคคล โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามาตรฐานสะเต็มศึกษา แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และส ารวจความพึงพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาบรูณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1.ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามแนวทางสะต็มศกึษา  

ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตาม
แนวทางสะต็มศึกษา โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดยมีการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพร่วมกัน 
ดงันี ้

1.1 ผูว้ิจัยตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี ที่ 1 จากแบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเรียน โดยใชเ้กณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบิค (scoring rubic) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

1.2 น าคะแนนที่ ได้ไปวิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม spss โดยใช้สถิ ติ  t-test for 
dependent sample เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศกึษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 

1.3 วิเคราะหร์ายองคป์ระกอบของสมรรถนะการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยคิดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านของตัวชี ้วัดความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาทั้ง 2 สถานการณ์ ได้แก่ 1.ศึกษาวิธีการ
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แกปั้ญหาโดยเชื่อมโยงความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 2.เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด
ได ้มีคะแนนเต็ม 16 คะแนน  และ3.อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา มีคะแนน
เต็ม 14 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน 

1.4 น าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษาก่อนเรียนและคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาหลงั
เรียน มาทดสอบการแจกแจงของขอ้มลูพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีการแจกแจงแบบปกติ ที่ ระดับ
นยัส าคญั .05 เป็นไปตาม ขอ้ตกลงเบือ้งตน้สามารถท าการทดสอบ t-test ได ้

1.5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละดา้นก่อนและหลังเรียนในแต่ละตัวชีว้ัดโดยใช้
สถิติ t-test for dependent sample  

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการตอบแบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สะท้อนทักษะ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 

1.7 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบรายบุคคลมาหารอ้ยละของคะแนน
รวมทัง้ 2 สถานการณ ์ซึ่งเท่ากบั 40 คะแนน  

1.8 จดัระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามเกณฑ ์4 ระดับ คือ 
ระดับการเริ่มต้น   ระดับก าลังพัฒนา ระดับความช านาญ และระดับสูง ซึ่งดัดแปลงมาจาก 
Corinne CornibeและJessica watts (Corinne  Cornibe & Jessica  watts, 2561) ทั้งก่อนและ
หลงัเรียน ในแต่ระดบัมีความหมายดงันี ้ 

1) ระดับสูง คือ การแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 76-100 ของคะแนนเต็ม 

2) ระดับความช านาญ คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 51-75 ของคะแนนเต็ม 

3) ระดบัก าลงัพฒันา คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบ
วิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 26-50 ของคะแนนเต็ม 

4) ระดับการเริ่มตน้ คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบ
วิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 0-25 ของคะแนนเต็ม 
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1.9 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถโดยเปรีบเทียบระดับความสามารถ
ในการออกแบบวิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนรูด้ว้ย
การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และค านวณรอ้ยละของนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาลดลง คงที่ และเพิ่มขึน้ 

2.ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
2.1 ผูวิ้จัยใหค้ะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโ์ดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิ์

แบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ คะแนนรวม 20 คะแนน ในแต่ละขอ้จะมีขอ้ถูกที่สุดเพียงค าตอบ
เดยีว โดยหากเลอืกค าตอบถูกต้องจะได้ 1 คะแนน และหากเลอืกค าตอบไม่ถูกต้องจะได้รบั 0 
คะแนน 

2.2 คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรร์ายบุคคล น ามาทดสอบการ
แจกแจงของขอ้มูล พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียน มีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยส าคญั .05 เป็นไปตาม ขอ้ตกลง 
เบือ้งตน้จึงสามารถท าการทดสอบ t-test ได ้

2.3 ค านวณหารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ของ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  

2.4 น าคะแนนไปวิเคราะหด์้วยโปรแกรม spss โดยใชส้ถิติ t-test for one sample 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรก์ับเกณฑร์อ้ยละ 70 ตามที่ตัง้ไวใ้น
สมมติฐานขอ้ที่ 3 ที่ระดบัความเชื่อมั่น .05 

3. ความพงึพอใจ 
3.1 น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ โดยการก าหนดน า้หนัก

ของตวัเลือกในช่องต่างๆ เป็น 5,4,3,2 และ 1 ดงันี ้
ขอ้ความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงันี ้

มากที่สดุ ระดบัคะแนน 5 

มาก  ระดบัคะแนน 4 

ปานกลาง ระดบัคะแนน 3 

นอ้ย  ระดบัคะแนน 2 

นอ้ยที่สดุ ระดบัคะแนน 1 
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ขอ้ความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงันี ้
มากที่สดุ ระดบัคะแนน 1 

มาก  ระดบัคะแนน 2 

ปานกลาง ระดบัคะแนน 3 

นอ้ย  ระดบัคะแนน 4 

นอ้ยที่สดุ ระดบัคะแนน 5 

3.2 วิเคราะหผ์ลคะแนนดว้ยโปรแกรม exel เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยทัง้ภาพรวมและ
รายดา้น 

3.3 แปลผลระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดงันี ้(สิน  พนัธุพ์ินิจ, 2553) 

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง 

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00-1.50 หมายถึง มีเจตคติระดบันอ้ยที่สดุ 

3.4 ค านวณหารอ้ยละของนักเรียนที่มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาบรูณาการกระบวนการคิดอยากมีวิจารณญาณ ระดบัมากขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตาม

มาตรฐานสะเต็มศึกษา และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ซึ่งมีจดุประสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มี ต่อ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรี ยนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มี ต่อ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลงัไดร้บัการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลความหมาย เพื่อความเขา้ใจตรงกันผูว้ิจัย 

ขอเสนอสญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

X̅ แทน คะแนนเฉลี่ย 

X̅1 และ X̅2 แทน คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจง 
df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
k แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลของการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหา

เป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อสมรรถนะการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผูว้ิจัยจะรายงานผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัยข้อที่ 1 เป็นการศึกษาความสามารถในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา มี 2 สมมติฐานคือ  1) นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เน้น
กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐาน
สะเต็มศึกษาหลงัเรียนสงูขึน้ 2) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 70 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาอยู่ใน
ระดบัพฒันาการสงูกว่าก่อนเรียน 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลัง
เรียนสงูขึน้ 

ผูว้ิจยัท าการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนความสามารถในการออกแบบ 
วิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา ซึ่งผลการวิเคราะหเ์ป็นดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการ 
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษาก่อนเรียน – หลงัเรียน  

 

 Shapiro - Wilk 

Statistic df sig. 

ก่อนเรียน .979 30 .809 

หลงัเรียน .932 30 .056 
 

 

จากตาราง 7 เนื่องจากจ านวนกลุ่มที่ศึกษามีขนาดนอ้ยกว่า 50 คน จึงเลือกค่าสถิติ
ของ Shapiro-Wilk (ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล. 2558) พบว่า คะแนนความสามารถในการออกแบบ
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วิธีการ แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ก่อนเรียน ค่า Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ .809 
และ คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา หลงัเรียน 
ค่า Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ .056 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว ้คือ Sig .05 จึง
สรุป ได้ว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดบันยัส าคญั .05 เป็นไปตามขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ สามารถท าการทดสอบค่าทีได ้

 จึงเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศกึษา ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะ
เต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดว้ยการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test for 
dependent sample แสดงผลดงัตาราง 8 

 
ตาราง 8 คะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา ก่อน
และหลงัเรียน 
 

การทดสอบ N k X̅ S.D. t df P 

ก่อนเรียน 30 40 21.57 2.85 
9.10 29 .000 

หลงัเรียน 30 40 29.87 4.03 

* p < 0.05 
จากตารางที่ พบว่า ก่อนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษาเท่ากบั 21.57 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.85 แต่หลังเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเท่ากบั 29.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 4.03 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

พิจารณาคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะ
เต็มศกึษาเป็นรายองคป์ระกอบในแต่ละตวัชีว้ดัเปรียบเทียบก่อนและหลงัเรียน แสดงผลดงัตาราง9 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาก่อนและหลงัเรียนแต่
ละตวัชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ัดความสามารถ 
ในการออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t sig 

𝐗 S.D. �̅� S.D. 

1.ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา โดยเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

6.13 1.43 8.23 1.48 5.15 .000 

2.เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไข
ที่ก าหนดได ้

7.33 1.90 11.83 1.76 11.16 .000 

3.อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหา 

8.1 1.32 9.8 1.75 4.20 .000 

 
จากตารางพบว่า ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะ

เต็มศึกษาในแต่ละตวัชีว้ดั ทกุตวัชีว้ดัหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน ตวัชีว้ดัที่มีค่าเฉลี่ยสงูขึน้
มากที่สดุคือ ตวัชีว้ดัที่ 2 เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดได ้ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 7.33 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 11.83 

เพื่อตอบสมมุติฐานข้อที่  2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 รอ้ยละ 70 ที่ได้รับการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษาอยู่ในระดับพัฒนาการสูงกว่าก่อนเรียน ระดับจึงจัดระดับความสามารถในการออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษารายบุคคลก่อนเรียนและหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ ์ซึ่ง
เกณฑ์มี 4 ระดับ คือ ระดับการเริ่มตน้  ระดับก าลังพัฒนา ระดับความช านาญ และระดับสูง ที่
ดัดแปลงมาจาก knowles teacher Initiative (knowles teacher Initiative, 2017) ไดผ้ลแสดงดัง
ตาราง 10 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบระดบัความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศกึษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ผูท้ดสอบ
คนที่ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ทิศทางการ
พฒันา 

คะแนน 
รอ้ย
ละ 

ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน 
รอ้ย
ละ 

ระดบั
ความสามารถ 

1 23 58 ช านาญ 35 88 สงู เพิ่มขึน้ 
2 28 70 ช านาญ 35 88 สงู เพิ่มขึน้ 
3 22 55 ช านาญ 29 73 ช านาญ คงที่ 
4 22 55 ช านาญ 28 70 ช านาญ คงที่ 
5 22 55 ช านาญ 34 85 สงู เพิ่มขึน้ 
6 22 55 ช านาญ 37 93 สงู เพิ่มขึน้ 
7 19 48 ก าลงัพฒันา 39 98 สงู เพิ่มขึน้ 
8 27 68 ช านาญ 31 78 สงู เพิ่มขึน้ 
9 21 53 ช านาญ 29 73 ช านาญ คงที่ 
10 18 45 ก าลงัพฒันา 26 65 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
11 25 63 ช านาญ 31 78 สงู เพิ่มขึน้ 
12 24 60 ช านาญ 31 78 สงู เพิ่มขึน้ 
13 22 55 ช านาญ 25 63 ช านาญ คงที่ 
14 23 58 ช านาญ 33 83 สงู เพิ่มขึน้ 
15 17 43 ก าลงัพฒันา 32 80 สงู เพิ่มขึน้ 
16 20 50 ก าลงัพฒันา 27 68 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
17 19 48 ก าลงัพฒันา 26 65 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
18 20 50 ก าลงัพฒันา 28 70 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
19 19 48 ก าลงัพฒันา 28 70 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
20 24 60 ช านาญ 26 65 ช านาญ คงที่ 
21 22 55 ช านาญ 27 68 ช านาญ คงที่ 
22 25 63 ช านาญ 28 70 ช านาญ คงที่ 
23 24 60 ช านาญ 26 65 ช านาญ คงที่ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ผูท้ดสอบ
คนที่ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ทิศทางการ
พฒันา 

คะแนน 
รอ้ย
ละ 

ระดบั
ความสามารถ 

คะแนน 
รอ้ย
ละ 

ระดบั
ความสามารถ 

24 22 55 ช านาญ 24 60 ช านาญ คงที่ 
25 20 50 ก าลงัพฒันา 26 65 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
26 20 50 ก าลงัพฒันา 28 70 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
27 20 50 ก าลงัพฒันา 28 70 ช านาญ เพิ่มขึน้ 
28 15 38 ก าลงัพฒันา 35 88 สงู เพิ่มขึน้ 
29 19 48 ก าลงัพฒันา 35 88 สงู เพิ่มขึน้ 
30 23 58 ช านาญ 32 80 สงู เพิ่มขึน้ 
เฉลี่ย 21.57 54.13 ช านาญ 29.97 75.17 สงู เพิ่มขึน้ 

 
จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถในการออกแบบหลงัเรียนกับ

ก่อนเรียน นักเรียนมีระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศกึษาคงที่ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30 และมีระดบัความสามารถสงูขึน้ 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70 เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความสามารถในการออกแบบวิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาพบว่า
ก่อนเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับช านาญ หลังเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมี
ความสามารถอยู่ในระดบัสูง มีนักเรียนที่พัฒนาระดับความสามารถขึน้ 1 ระดับ จากระดบัก าลงั
พัฒนาไประดับช านาญรอ้ยละ26.67 พัฒนาจากช านาญไประดับสูงรอ้ยละ 30 และมีนักเรียนที่
พฒันาขึน้ 2 ระดบั จากระดบัก าลงัพฒันาไประดบัสงูรอ้ยละ 13.33 

เพื่อใหเ้ห็นระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะ
เต็มศึกษาของนักเรียนชัดเจนยิ่งขึน้ ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการตอบแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน สามารถสรุปความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนกัเรียน จ าแนกตามตัวชีว้ดัแต่ละดา้น
ไดด้งันี ้
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ตัวชีว้ัดที่ 1 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงความรูแ้ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ซึ่งนกัเรียนมีการพฒันาในตวัชีว้ดันีเ้ป็น
ล าดบัที่ 2 มีคณุลกัษณะที่ตอ้งการวดัอยู่ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

คณุลกัษณะที่ 1 คือ สามารถอธิบายปัญหาไดต้รงตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้
และสามารถบอกผลกระทบที่เกิดขึน้ได้ โดยนักเรียนจะต้องบอกปัญหาที่พบในสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังตอบได้ไม่ตรงประเด็น เช่นในสถานการณ์ที่  1 เป็น
สถานการณ์ที่เก่ียวกับน า้เน่าเสีย ซึ่งปัญหาของสถานการณ์นีคื้อน า้เน่าเสีย จากการวิเคราะห์
ค าตอบพบว่า ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเขา้ใจคลาดเคลื่อนมักจะตอบสาเหตุของ
ปัญหากับผลกระทบ เช่น การมีธุรกิจแพเกิดขึน้ การทิง้ขยะลงแม่น า้.หรือชาวบา้นจับปลาไปขาย
ไม่ได ้มากกว่าปัญหาของสถานการณ ์ดงัตวัอย่างค าตอบต่อไปนี ้

“มีธุรกิจแพเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก” (นกัเรียน 12) 
“ปลาตายท าใหช้าวบา้นจบัปลาไปขายไม่ได”้ (นกัเรียน 10) 
“มีคนมาใชบ้รกิารธุรกิจแพมากเกินไปท าใหน้ า้เน่าเสีย” (นกัเรียน 25) 

หลงัเรียนนักเรียนสามารถวิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบของสถานการณไ์ดข้ึน้ 
ค าตอบส่วนใหญ่นักเรียนจะบอกปัญหาก่อนแลว้มีการขยายความถึงสาเหตุและผลกระทบ ดัง
ตวัอย่างค าตอบต่อไปนี ้

“น า้เน่าเสีย มีผลต่อการแพรพ่นัธุส์ตัวน์ า้ท าใหช้าวบา้นจบัสตัวน์ า้ไปขาย
ไม่ได”้ (นกัเรียน 17) 

“น า้เน่าเสีย ชาวบา้นไม่สามารถหาปลาได ้(นกัเรียน 08) 
“น า้เน่าเสียท าใหป้ลาตาย” (นกัเรียน02) 

ในสถานการณ์ที่  2 เป็นสถานการณ์เก่ียวกับสภาพอากาศ ซึ่งปัญหาของ
สถานการณ์นีคื้อ สภาพอากาศมีผลต่อการประกอบอาชีพ จากการวิเคราะหค์ าตอบพบว่า ก่อน
เรียนนักเรียนมักจะตอบประเด็นปัญหาแต่บอกสาหตุของปัญหา เช่น ฝนตก เป็นตน้   ดังตวัอย่าง
ค าตอบต่อไปนี ้

“ถา้ฝนตกก็จะไม่มีแดด” (นกัเรียน 20) 
“ฝนตกปลาเค็มไม่แหง้” (นกัเรียน 26) 

หลงัเรียนนกัเรียนสามารถวิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบของสถานการณไ์ดดี้ขึน้ 
ดงัตวัอย่างค าตอบต่อไปนี ้

“ถา้ฝนตกปลาเค็มจะไม่แหง้แต่สชุาติตอ้งมีปลาเค็มขายทุกวนั” (นกัเรียน 
11) 
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“ถ้าฝนตกไม่มีแดด ปลาก็จะไม่แห้ง แต่สุชาติตอ้งมีปลาเค็มแดดเดียว
ขายทกุวนั”(นกัเรียน 06) 

คุณลักษณะที่  2 คือ สามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถเป็นไปได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาที่ก าหนดได้ โดยนกัเรียนตอ้งบอกแนวทางแกปั้ญหาที่สอดคลอ้ง
กบัสถานการณปั์ญหาที่ก าหนดใหอ้ย่างนอ้ย 3 แนวทาง  จากการวิเคราะหค์ าตอบในคณุลกัษณะ
นีพ้บว่า ก่อนเรียนนกัเรียนสามารถระบแุนวทางแกปั้ญหาไดแ้ต่ยงัไม่หลากหลายทัง้ในสถานการณ์
ที่ 1 และ 2 โจทยใ์หร้ะบ ุ3 วิธี นกัเรียนมกัจะระบมุาเพียง 1 วิธี  

นอกจากนีย้ังมีนักเรียนที่เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข  เช่น ใน
สถานการณ์ที่  2  นักเรียนตอบว่า “น าปลาชนิดอ่ืนมาขาย” (นักเรียน 20) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขเพราะในเงื่อนไขก าหนดว่า ถึงแมว้่าฝนตกไม่มีแดด สชุาติตอ้งขายปลาเค็มแดดเดียว 

หลงัเรียนพบว่านักเรียนสามารถระบุแนวทางแกปั้ญหาไดห้ลากหลายมากขึน้ มี
นักเรียนจ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.33 ที่ระบุแนวทางการแก้ปัญหาตามโจทยก์ าหนดให้
ครบ 3 วิธี ดงัตวัอย่างค าตอบต่อไปนี ้

“1.ติดป้ายรณรงคไ์ม่ใหท้ิง้ขยะลงแม่น า้ 2.ติดตั้งระบบบ าบัดน า้เสีย 3.ช่วยเก็บ
ขยะในแม่น า้” (นกัเรียน 15) 

“1. จัดกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะในแม่น า้ 2.รอ้งเรียนขอใหปิ้ดกิจการแพ 3.ติดตัง้
ระบบบ าบดัน า้เสีย” (นกัเรียน 06) 

“1.ไปซือ้ปลาจากที่อ่ืนมาขาย 2.สรา้งที่ตากปลาแบบกันฝนได ้3.สรา้งตูอ้บปลา
เพื่อใหป้ลาแหง้ไวขึน้” (นกัเรียน 18) 

ตัวชีว้ัดที่  2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดได้ ซึ่งเป็น
ตวัชีว้ดัที่นกัเรียนมีพฒันาการมากที่สดุ โดยในตวัชีว้ดันีม้ีคณุลกัษณะที่ตอ้งการวดัอยู่ 2 ประเด็น 

คุณลักษณะที่  1 คือ สามารถเลือกการออกแบบเบื ้องต้นที่ ดีที่สุด ตรงตาม
ขอ้จ ากดั และเกณฑท์ี่ระบ ุโดยนกัเรียนตอ้งเลือกวิธีแกปั้ญหาที่สอดคลอ้งกบัปัญหา มีความเป็นไป
ได ้ตรงกับเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดของสถานการณ์ และใหเ้หตุผลประกอบได้ จากการวิเคราะห์
ค าตอบของนักเรียนพบว่า ก่อนเรียนนักเรียนจะเลือกวิธีแกปั้ญหาได ้แต่ยังเป็นวิธีที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได ้ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ หรือเลือกวิธีที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดัง
ตวัอย่างสถานการณท์ี่ 1 การแกปั้ญหาน า้เสียตวัอย่าง ค าตอบคือ 

“ติดปา้ยหา้มทิง้ขยะ เพราะถา้ติดปา้ยจะท าใหค้นอ่ืนไม่ทิง้ขยะลงแม่น า้” 
(นกัเรียน19) 

“เปลี่ยนจากขายปลาเค็มเป็นขายปลาทอด” (นกัเรียน 20) 
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“ปิดกิจการแพตกปลาเพราะถา้เปิดแพตกปลาเราก็จะไม่รูส้ามารถจดัการ
กบัคนทิง้ขยะไม่เป็นที่” (นกัเรียน04) 

หลงัเรียนนกัเรียนสามารถเลือกวิธีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาและขอ้จ ากดั
ของสถานการณ์ไดดี้ขึน้ พรอ้มทั้งบอกเหตุผลที่สอดคลอ้ง ดังตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 ตัวอย่าง
ค าตอบคือ 

“ติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียเพราะจะท าใหค้ณุภาพน า้ดีขึน้” (นกัเรียน13) 
“ติดตัง้เครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหก้บัน า้จะท าใหน้ า้ดีขึน้”  

(นกัเรียน 20) 

สถานการณท์ี่ 2 ตวัอย่างค าตอบคือ 
“สรา้งตูอ้บปลาเค็มเพราะไม่ว่าสภาพแวดลอ้มจะเป็นยงัไงปลาก็จะ

แหง้”(นกัเรียน 06) 
คณุลกัษณะที่ 2 คือ สามารถแสดงรูปแบบและการท างานของการออกแบบโดยการ

สรา้งการท างานต้นแบบได ้โดยนักเรียนต้อง เขียนภาพร่างแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยละเอียด 
อธิบายแนวคิดในการท างาน ระบขุนาด วสัดทุี่ใช ้เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนมีการพฒันามากทีสดุ 
จากการวิเคราะหค์ าตอบของนักเรียนพบว่าก่อนเรียนนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดออกมาเป็น
ภาพวาดหรือแบบร่างได ้แต่ยงัไม่ลงรายละเอียดในแต่ละส่วน ไม่ระบุหลกัการท างาน ขนาด หรือ
วสัดทุี่ใช ้มีบางสว่นที่ระบเุล็กนอ้ย ดงัตวัอย่างค าตอบในภาพ 

 
 
  
 
 
 
 

 ภาพ ก (นกัเรียน 14)           ภาพ ข (นกัเรียน 05)  ภาพ ค (นกัเรียน 03)  
 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างการออกแบบการแกปั้ญหาก่อนเรียน 

 ภาพย่อย ก การออกแบบการแกปั้ญหาของนกัเรียนคนที่ 14 

 ภาพย่อย ข การออกแบบการแกปั้ญหาของนกัเรียนคนที่ 05 

 ภาพย่อย ค การออกแบบการแกปั้ญหาของนกัเรียนคนที่ 03 
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แต่เมื่อวิเคราะหค์ าตอบการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาหลงัเรียนพบว่านักเรียนมี
การออกแบบที่ละเอียดขึน้ แต่รูปร่างของแบบยังคลา้ยเดิม แต่มีการใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไป 
มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่นมีการระบุส่วนประกอบพรอ้มกับหลักการ มีการระบุขนาด ดัง
ตวัอย่างค าตอบต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ ก (นกัเรียน 07)    ภาพ ข (นกัเรียน 03) 
 

ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างการออกแบบการแกปั้ญหาหลงัเรียน 

 ภาพย่อย ก การออกแบบการแกปั้ญหาของนกัเรียนคนที่ 07 

 ภาพย่อย ข การออกแบบการแกปั้ญหาของนกัเรียนคนที่ 03 

 
ตัวชีว้ัดที่ 3 อธิบายแนวคิดที่ใชใ้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นตัวชีว้ัดที่

นกัเรียนมีพฒันาการนอ้ยที่สดุ โดยในตวัชีว้ดันีม้ีคณุลกัษณะที่ตอ้งการวดัอยู่ 2 ขอ้ 

คณุลกัษณะที่ 1 คือ อธิบายรายละเอียดการออกแบบไดช้ัดเจน สามารถอธิบาย
ถึงประโยชนแ์ละจดุอ่อน ของการออกแบบรวมทัง้ความเป็นไปได ้และความคิดส าหรบัการปรบัปรุง
ต่อไปโดยนักเรียนตอ้งระบุประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการแกไ้ขปัญหา และจุดอ่อนของการ
ออกแบบ พรอ้มเสนอแนะวิธีการปรบัปรุงหรือพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้มีการค านึงถึงช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นและสว่นรวม 

 จากการวิเคราะหค์ าตอบของนกัเรียนในคณุลกัษณะนีพ้บว่า ก่อนเรียนนกัเรียน
ส่วนใหญ่สามารถบอกประโยชน ์ของวิธีแก้ปัญหาได ้แต่ยังขาดพิจารณาถึงจุดอ่อนของวิธีการ
แกปั้ญหารวมไปถึงการเสนอแนวทางการปรบัปรุงใหดี้ขึน้ ดังตัวอย่างค าตอบของสถานการณ์ที่ 
1  ตวัอย่างค าตอบคือ 

“ท าใหน้ า้มีคณุภาพมากดี ชาวบา้นก็จะหาปลาได”้ (นกัเรียน 15) 
“ท าใหเ้กิดจิตส านึกส าหรบับางคน” (นกัเรียน 21) 
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สถานการณท์ี่ 2 ตวัอย่างค าตอบคือ 
“ตูส้ามารถปอ้งกนัฝนได”้ (นกัเรียน 25) 

หลงัเรียนพบว่านกัเรียนสว่นใหญ่มีการวิเคราะหจ์ดุอ่อนของวิธีแกปั้ญหาที่ตนเอง
คิดขึน้มา พรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้ได ้ดังตวัอย่างค าตอบของสถานการณท์ี่ 
1 ตวัอย่างค าตอบคือ 

“ท าให้น ้ามีคุณภาพดีขึน้ได้แต่จุดอ่อนของวิธีนี ้ก็คือ อาจจะต้องใช้
เวลานาน อาจจะพฒันาใหส้ามารถตีน า้ใหม้ากขึน้ หรือเพิ่มจ านวนใบพดัใหม้ากขึน้” (นกัเรียน 06) 

“ตูน้ีส้ามารถป้องกนัฝนได ้แหง้ไวขึน้ แต่จุดอ่อนคือตากปลาไดน้อ้ย ตอ้ง
ค านวณอัตราส่วนพืน้ที่ให้เพียงพอต่อการตากปลา อาจจะเพิ่มจ านวนชั้นในการตากปลา หรือ
เปลี่ยนวสัดทุี่เก็บความรอ้นไดดี้กว่าเดิม” (นกัเรียน17) 

คณุลกัษณะที่ 2 คือ ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาโดยเชื่อมโยงความรู ้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ด ้โดยพิจารณาจากการอธิบาย
ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ 4 สาระการเรียนรูน้ีท้ี่น  ามาใชใ้นการแกปั้ญหา   ในคุณลกัษณะนีก้่อนเรียน
นักเรียนยังเชื่อมโยงความรูท้ี่น ามาใชไ้ม่ถูกตอ้งและส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงความรูข้องวิชาหลักที่
เรียนประจ าอยู่ได้คือวิชาวิทยาศาสตร ์มีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรบ์้างเล็กน้อย ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ์เนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไม่เขา้ใจความหมายของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ์ดงัตวัอย่างค าตอบของสถานการณท์ี่ 1 ตวัอย่างค าตอบคือ 

“วิทยาศาสตร-์การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม” (นกัเรียน04) 
“วิทยาศาสตร-์การเติมอากาศใหน้ า้,คณิตศาสตร-์การหาพืน้ที่” (นกัเรียน

24) 
“วิทยาศาสตร-์การพยากรณ์อากาศ,คณิตศาสตร-์การหาอัตราส่วนรอ้ย

ละ” (นกัเรียน 27) 

หลงัเรียนพบว่านักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูไ้ดม้ากขึน้กว่าเดิม ดังตัวอย่าง
ค าตอบของสถานการณท์ี่ 1 ตวัอย่างค าตอบคือ 

“วิทยาศาสตร-์การเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหก้บัน า้, เทคโนโลยี-การเลือก
วัส ดุ ใน การผลิ ต เค รื่ อ งบ าบัดน ้ า เสี ย ,คณิ ตศาสตร์-การค านวณ หาขนาดพื ้ น ที่ ข อ ง
วตัถ,ุวิศวกรรมศาสตร-์การออกแบบเครื่องบ าบดัน า้เสีย” (นกัเรียน 02) 

สถานการณท์ี่ 2 ตวัอย่างค าตอบคือ 
“วิทยาศาสตร-์การพยากรณ์อากาศ, คณิตศาสตร-์การหาอัตราส่วนรอ้ย

ละและการหาพืน้ที่, เทคโนโลยี- การเลือกใชว้สัด”ุ (นกัเรียน01) 
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วัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยขอ้ที่ 3 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 70 

ผูวิ้จัยไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร ์ไดผ้ลดงัตาราง 11 
 

ตาราง 11 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หลงัเรียน  
 

 Shapiro - Wilk 

Statistic df sig. 

หลงัเรียน .945 30 .127 
 

จากตาราง 11 เนื่องจากจ านวนกลุ่มที่ศกึษามีขนาดนอ้ยกว่า 50 คน จึงเลือกค่าสถิติ
ของ Shapiro-Wilk (ชนินนัท ์พฤกษ์ประมลู. 2558) พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียน ค่า Sig. ของ Shapiro-Wilk เท่ากบั .127 
ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว ้คือ Sig .05 จึงสรุปไดว่้า คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียน มีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับ 
นยัส าคญั .05 เป็นไปตาม ขอ้ตกลงเบือ้งตน้จึงสามารถท าการทดสอบ t-test ได ้

ท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนกับเกณฑร์อ้ยละ70 โดยใชส้ถิติ t-test 
for one sample แสดงผลดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
 

การทดสอบ N k X̅ S.D. df t p 

หลงัเรียน 30 20 14.63 1.65 29 2.01 .02 

* p < 0.05 
จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 1หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.63 คิดเป็นรอ้ยละ 73.15  

วัตถุประสงคก์ารวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้
กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากขึน้ไป ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากไดร้บัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ แสดงผลดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13 ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ข้อความ �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านบรรยากาศ    
1.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มใน
การท ากิจกรรม 

4.5 0.5 มาก 

2.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุม่ 

3.9 0.8 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อความ �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
3.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือรน้
ในการเรียน 

4.3 0.7 มาก 

4.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดง
ความคิดเห็น 

4.3 0.7 มาก 

5.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด
ที่เป็นเหตเุป็นผลในการตดัสินใจ 

4.6 0.5 มากที่สดุ 

6.บรรยากาศในการเรียนมีความสนกุสนาน ไม่ตงึเครียด 
เหมาะแก่การเรียนรู ้

4.1 0.7 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.3 4.0 มาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้    
7.กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 4.3 0.7 มาก 
8.กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ 3.9 0.7 มาก 
9.กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด 

4.2 0.8 มาก 

10.กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิการคิดและตดัสินใจโดยใช้
เหตผุล 

4.6 0.5 มากที่สดุ 

11.กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัการวางแผนและ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 

4.1 0.8 มาก 

12.กิจกรรมการเรียนรูช้่วยให้สามารถออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 0.5 มาก 

13.กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมใหน้ักเรียนท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 

4.6 0.5 มากที่สดุ 

14.การจดัการเรียนรูท้  าใหก้ารเรียนวุ่นวาย 3.7 0.7 มาก 
15.การจัดการเรียน รู้ช่ วย ให้นัก เรียนสร้างความ รู ้     
ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

3.8 0.7 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ)  
 

ข้อความ �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
16.การจดัการเรียนรูส้่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถออกแบบ
การแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4.4 0.9 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.2 0.7 มาก 
ด้านครูผู้สอน    
17.ครูส่งเสริมใหน้ักเรียนหาความรูห้รือขอ้มูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ 

4.0 0.9 มาก 

18.ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนมีเหตผุลก่อนตดัสินใจเชื่อขอ้มูล
ต่าง ๆ 

3.9 0.7 มาก 

19.ครูส่งเสรมิใหน้กัเรียนมีเหตผุลในการเลือกขอ้มลูมาใช้
แกปั้ญหา 

4.6 0.6 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.2 0.7 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.2 0.7 มาก 

 
จากตาราง พบว่า ผลของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ดา้นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแ้ก่ 
ดา้นบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.3 เมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคลพบว่านักเรียนรอ้ยละ 
100 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึน้ไป โดยในแต่ละดา้นที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด ไดแ้ก่ 
ดา้นบรรยากาศคือบรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดที่เป็นเหตเุป็นผลใน
การตัดสินใจ ด้านการจัดการเรียนรู้คือกิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการคิดและตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล และด้านครูผู้สอนคือครูส่งเสริมให้นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกขอ้มูลมาใชแ้ก้ปัญหา 
พบว่าในทุกด้านที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด จะเป็นการที่นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยใช้
เหตผุลในการตดัสินใจ 



 

บทที ่5  
สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐาน  ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อสมรรถนะการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุป
สาระส าคญัและผลการศกึษาไดด้งันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อ
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รบัการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา หลงัเรียนสงูขึน้ 

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 70 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา อยู่ในระดบัพฒันาการ
สงูขึน้กว่าก่อนเรียน 
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3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย
รูปแบบการจัดการเรียน รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 70 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ทุกคนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายทีศ่ึกษา 

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงักัดเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
sampling) เนื่ องจากเป็นห้องที่ คละความสามารถที่ก าลังเรียนเนื ้อหาเรื่องกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ และสอนโดยผูว้ิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนีป้ระกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหา

เป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศ 
2. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็ม

ศกึษา 
3. แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
4. แบบสอบถามความพงึพอใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการทดลอง ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1.ทดสอบความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 

ดว้ยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนน
ก่อนเรียน 

2. ด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
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3. เมื่อสิน้สุดการสอน ท าการเก็บข้อมูลหลังเรียนรายบุคคล โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามาตรฐานสะเต็มศึกษา แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาบรูณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล  าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1.วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใชส้ถิติ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 
และ t-test for dependent sample ในการวิเคราะห ์ดงันี ้

1.1เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนในภาพรวมทั้งหมดของการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา โดยใชส้ถิติ t-test for dependent sample 

1.2 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยใชค่้าเฉลี่ย และรอ้ยละในการเปรียบเทียบกับเกณฑ ์เพื่อดูพัฒนาการระดับความสามารถใน
การออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  

1.3 เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของแต่ละตัวชีว้ัด ของการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา โดยใชส้ถิติ t-test for dependent sample 

2. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนกับเกณฑร์อ้ยละ70 โดยใช้
สถิติ t-test for one sample  

3. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใชค่้าเฉลี่ยเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลู 

สรุปผลการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และร้อยละ 70 มีระดับพัฒนาการ
ความสามารถสงูขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพที่พบว่านกัเรียนมีความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลังเรียนดีขึน้กว่าก่อนเรียน โดย
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ตัวชีว้ัดที่นักเรียนมีพัฒนาการมากที่สุดคือ เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดได ้พฤติกรรมที่แสดงออกไดแ้ก่ นักเรียนสามารถเลือกการออกแบบเบือ้งตน้ที่ดีที่สุด ตรง
ตามขอ้จ ากดัและเกณฑท์ี่ระบุไวม้าใชเ้ป็นวิธีแกปั้ญหา และสามารถแสดงรูปแบบและการท างาน
ของการออกแบบโดยการสรา้งการท างานตน้แบบไดโ้ดยมีการระบุส่วนประกอบพรอ้มกบัหลกัการ 
มีการระบขุนาดไดแ้ตกต่างจากก่อนเรียนมากที่สดุ 

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ผลสมัฤทธิ์สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 100 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะ
เต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาพบว่า ผลการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา ผลสมัฤทธิ์และความ
พึงพอใจ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ใหส้งูขึน้ได ้สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์าร
วิจยัไดด้งันี ้

1. ผลของการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถในการออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าหลงัที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรู ้นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบวีธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็ม
ศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และรอ้ยละ 70 
มีระดบัพฒันาการความสามารถสงูขึน้ ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สาเหตุเนื่องจากมีการแทรกเทคนิคที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณเขา้กบัขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูปั้ญหาเป็นฐาน ท าใหน้ักเรียนท าการแก้ปัญหาไดอ้ย่างรอบคอบ ตรงประเด็นยิ่งขึน้ ดังมี
รายละเอียดดงันี ้

ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นการฝึกใหแ้ยกแยะรายละเอียดขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่ระบุ
ไวใ้นสถานการณ์ ในขัน้นีจ้ะเริ่มจากการใชค้ าถามเริ่มตน้กระตุน้ความคิดดว้ยเทคนิค 3W1H คือ 
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W1(What) ปัญหาของสถานการณน์ีคื้ออะไร W2 (Who) ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานการณน์ีบ้า้ง 
W3(Why) ท าไมถึงเกิดปัญหา/ท าไมถึงเกิดปัญหานั้นขึน้ /ท าไมเราต้องแก้ปัญหานั้น และ1H 
(How) ท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาหรือบรรลุเงื่อนไขของสถานการณ์นีไ้ด ้ค าถามเริ่มตน้จะช่วยตี
กรอบความคิดของนักเรียนใหอ้ยู่ในขอบเขตที่เราตอ้งการ (โกสุม   กรีทอง, 2551) ท าใหน้ักเรียน
สว่นใหญ่สามารถอธิบายปัญหาไดต้รงกบัสถานการณท์ี่ก าหนดใหไ้ด ้ 

ในขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเน้นข้อความด้วยปากกาสีที่
ต่างกันเน้นลงไปในส่วนที่ส  าคัญของสถานการณ์ที่ก าหนดให ้เช่น ส่วนที่เป็นปัญหาใชส้ีน า้เงิน 
ส่วนที่เป็นเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัใชส้ีแดง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความจ าใหก้บันกัเรียนจ าปัญหาและ
เงื่อนไขของสถานการณ์ได้ดียิ่งขึน้ จะน าไปสู่การคิดหาวิธีได้สอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไข 
อธิบายจากงานวิจัยของ Yanhong Lin และ Danmin พบว่าสีไปกระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตัว เกิดจาก
ความแตกต่างของความยาวคลื่นแสง ไปกระตุน้ระดบัการต่ืนตวัและระบบประสาทอตัโนมติั พบว่า
ความยาวคลื่นแสงสัน้มีผลต่อกลไกทางชีวภาพ เมื่อแสงไปกระตุน้ melatonin ซึ่งผ่านกระบวนการ
ของ non-visual pathway โดยจะมีการไปกระตุ้นที่  pineal body ท าให้เกิดกระบวนการทาง
ชีวภาพ เกิดการต่ืนตัวก่อให้เกิดความสนใจและตั้งใจส่งผลให้กระบวนการจ าดีขึน้ (Y Hau, L 
Zhang, D Miao,  2008)  จุดเด่นของขัน้นีท้  าใหน้กัเรียนสามารถจ าเงื่อนไขไดแ้ม่นย ามากขึน้ และ
ไม่ลืมที่จะเลือกวิธีแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัหรือเงื่อนไขที่พบได ้

ในขัน้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจัยใชก้ารกระตุน้ความคิดในการสืบคน้ขอ้มลูหรือ
การท ากิจกรรมทดลองดว้ยค าถาม  เช่น ขอ้มูลที่ไดม้าเพียงพอกับการแก้ปัญหาหรือยัง ขอ้มูลที่
ไดม้าน่าเชื่อถือไดม้ากน้อยเพียงใด ขอ้มูลที่ไดม้าเพียงพอกับเงื่อนไขของสถานการณ์หรือเปล่า 
เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบขอ้มลู และไตร่ตรองเลือกขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชือ
มาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   จุดเด่นของการใช้ค าถามกระตุ้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในขัน้นี ้นักเรียนจะไดฝึ้กแยะแยะและจ าแนกขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น 
ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนีใ้นขณะที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตดัสินใจเลือกขอ้มลู จะมีการโตแ้ยง้กนัภายในกลุ่ม 
มีแลกเปลี่ยนความคิด มีการเสนอความคิดเห็นของตนเองพรอ้มใหเ้หตผุล เป็นการใชก้ารคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในการใหเ้หตผุลประกอบความคิดของตน และเป็นการยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน ยอมรบัในเหตผุลหรือขอ้มลูของคนอ่ืนที่ดีกว่า  

  ในขั้นสังเคราะห์ความรู้ ครูจะคอยกระตุ้นความคิดในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนดว้ยค าถาม เพื่อใหช้่วยให้นกัเรียนออกแบบวิธีแกปั้ญหาไดร้อบคอบมากขึน้ 
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เช่น  นักเรียนตอ้งการออกแบบอะไร จากขอ้มูลที่รวบรวมไดน้ักเรียนสังเกตเห็นขอ้จ ากัดหรือขอ้
แตกต่างในการออกแบบอะไรบ้าง นักเรียนจะออกแบบอย่างไรให้ตรงกับปัญหาและเงื่อนไขที่
สถานการณก์ าหนด เป็นตน้  จุดเด่นของการใชค้ าถามกระตุน้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในขัน้นี ้
เมื่อครูถามย ้า ๆนักเรียนจะมีการจัดการความคิดได้อย่างมีระบบ ว่าในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาต้องค านึงถึงสิ่งได้บ้าง ท าให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้เป็นขั้นตอนและ
รอบคอบมากขึน้ 

 จากขั้นตอนทั้งหมด ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ไดม้ากขึน้โดยเฉพาะขัน้ตอนที่ตอ้งมีการเลือกตดัสินใจ หรือตอ้งใหเ้หตผุล เนื่องจากจดุเด่นของการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม คือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขา้กบัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี ซึ่งกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนี ้จะเป็น
กระบวนการท างานที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ วางแผน การแก้ปัญหาการใชอ้งคค์วามรูจ้าก
ศาสตรต่์างๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานภายใตข้อ้จ ากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสน า
ความรูม้าออกแบบขัน้ตอนหรือวิธีการเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการที่จะแกปั้ญหาต่างๆ ที่ครูก าหนด
ขึน้ หรือแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนเอง เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลพัธ์
จากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (National Research Council, 2012; อภิสิทธิ์  ธงไชย, 
2559) และการน าวิธีการคิดของสะเต็มมาจัดการเรียนรูด้้วยรูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม 
(Constructivism) เป็นเทคนิคการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยฝึกให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการแสวงหาค าตอบเมื่อตอ้งเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ เพื่อให้
ผู ้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา (ไพศาล   สุวรรณน้อย , 2558; มัณฑ
รา  ธรรมบุศย์, 2545) นอกเหนือจากนี ้ขั้นตอนการสอนแต่ละขั้น ครูจะใช้ค าถามกระตุ้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนแบบย า้ ๆ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กวิเคราะหไ์ปตามล าดบั
และฝึกตัดสินใจโดยสมเหตุสมผลเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม จนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชิน 
สอดคล้องกับประพันธ์ศิริ อรพรรณ และอุษณียก์ล่าวว่า ในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถท าไดโ้ดยการจดักิจกรรมที่กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โดยใช้
สื่อที่หลากหลาย ค าถามจากง่ายไปยาก หรือกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถ โดยการจดักิจกรรม
กลุม่ระดมพลงัสมอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห ์ตีความ แยกแยะ ท านาย ตรวจสอบ ตดัสิน สรุป 
และอธิบายได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ (ประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ, 2551; อร
พรรณ  พรสีมา, 2543; อุษณีย ์ โพธิสุข, 2537) ถา้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะส่งผล
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ต่อการตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหาที่ดีที่สดุภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดโดยเชื่อมโยงความรูไ้ด ้เนื่องจาก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(บรรจง  อมรชีวิน, 2556; สนธิ  พลชัยยา, 2557; อรพรรณ   ลือบุญธวัชชัย, 2543)  ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนท าแบบประเมินที่ต้องมีการเลือกวิธีแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ นักเรียนจะ
สามารถวิเคราะหแ์ละตดัสินใจไดต้ดวยตนเอง โดยที่ครูไม่จ าเป็นตอ้งกระตุน้อีก เนื่องจากนกัเรียน
เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการจัดการเรียนรูแ้ลว้  สงัเกตได้จากก่อนเรียน
นกัเรียนจะเลือกวิธีแกปั้ญหาที่ยงัไม่สามารถแกปั้ญหายงัไม่สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของสถานการณ ์
และการออกแบบร่างอปุกรณท์ี่จะน ามาใชแ้กปั้ญหา ยงัไม่มีการลงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ เมื่อ
ทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีความรอบคอบในการเลือกวิธีแก้ปัญหามากขึน้ ออกแบบได้
ละเอียดชดัเจนเพิ่มมากขึน้ มีการระบุขนาด ชนิดของวสัดทุี่ใช ้และอธิบายเหตผุลในการออกแบบ
ได้แตกต่างอย่างเห็นไดช้ัด โดยที่ครูไม่ไดก้ระตุน้ความคิด ดังนั้นการใช้ค าถามหรือกิจกรรมให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาได้ดียิ่งขึน้ ท าให้ผลคะแนนในตัวชีว้ัดนี ้เพิ่มขึน้มากกว่า
ตัวชี ้วัดอ่ืน ๆ  ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยที่ ใช้แนวทางสะเต็มเพียงอย่างเดียวเช่นงานวิจัยของ  
นันทชา   อัมฤทธิ์  ที่ สอนแบบปัญหาเป็นฐานตามแนวทางของสะเต็มศึกษาเพื่ อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์ในงานวิจัยนีผู้ ้วิจัยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ
ปัญหาเป็นฐานตามแนวทางของสะเต็มศึกษาที่ไม่ไดเ้น้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
พบว่านักเรียนสามารถแกปั้ญหามากขึน้ แต่ยังพบขอ้บกพร่องคือ นักเรียนไม่ใหค้วามส าคัญกับ
การวางแผนการออกแบบวิธีแกปั้ญหาเท่าที่ควร นักเรียนใชว้ิธีการลองผิดลองถูกมากกว่าที่จะใช้
ความรูท้างวิทยาศาสตรใ์นการวางแผนเพื่อออกแบบจ าลอง  (นันทชา  อัมฤทธิ์, 2558) และ
งานวิจัยของอัจฉรีย ์สังขรกัษ์ ที่ท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยที่ไม่เนน้กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเช่นกัน พบว่า ในช่วงแรกของการวิจัยนักเรียนใชเ้ฉพาะความรูเ้ดิมที่ได้
ปรกึษาหารือกับสมาชิกในกลุ่มมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ความรูท้ี่นักเรียนมีจึงไม่เพียงพอในการ
แกไ้ขปัญหา การออกแบบและเขียนขั้นตอนการแกปั้ญหาไดไ้ม่ละเอียด ยังขาดส่วนส าคัญหลาย
อย่าง ภายหลงัเมื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งที่ เชื่อถือไดม้ากขึน้นกัเรียนก็สามารถ
วางแผนและออกแบบการสรา้งชิน้งานไดม้ีความละเอียดสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (อัจฉรีย ์ สังขรกัษ์, 
2560) แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่มีคะแนนความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา
ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลงัเรียนสงูขึน้ แต่ระดบัความสามารถยงัคงที่ เนื่องจากการจดัระดับ
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ความสามารถในแต่ละระดับ มีช่วงความกวา้งของรอ้ยละของคะแนนเต็มช่วงละ 25 ซึ่งค่อนขา้ง
กวา้งส าหรบันักเรียนที่เรียนรูไ้ดอ่้านชา้และเขียนไม่คล่องอยู่เล็กน้อย ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
แสดงการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาออกมาในรูปของการเขียนตอบแบบอตันยัไดดี้เท่าที่ควร จึงท า
ใหค้ะแนนยงัสงูขึน้ไม่พอในการเพิ่มระดบัความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาที่มาจาก
การท าแบบประเมิน แต่จากการสงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนพบว่านักเรียนกลุ่มนีส้ามารถอธิบาย
แนวคิดในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาใหเ้พื่อนในกลุม่ไดเ้ป็นอย่างดี  

 ดว้ยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ท าใหน้กัเรียนสามารถออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน และนกัเรียนสว่นใหญ่มีระดบัพฒันาการสงูขึน้ 

2. ผลของการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีเนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสมัฤทธิ์

สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
ผลการวิจัยที่เกิดขึน้มาจากการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่จัดตามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบ
ดงักล่าวนัน้เป็นแนวทางการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 4 วิชา ที่เก่ียวขอ้งกบัสะเต็มศึกษา ผ่าน
การท ากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาที่สามารถเกิดขึน้ไดจ้ริง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ฝึก
ทกัษะการแกปั้ญหา การสื่อสาร การคิดอย่างสรา้งสรรค ์และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมไปถึงการ
สรุปความรูแ้บบภาพรวมที่สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชไ้ด ้ท าใหน้กัเรียนเห็นคณุค่าของการเรียนว่า
มีความส าคัญสามารถความรูท้ี่เกิดขึน้นัน้มีประโยชน์ จึงช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่ดี 
กิจกรรมการเรียนรูส้ะเต็มศกึษา มีลกัษณะเป็นการเรียนรูท้ี่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้ซึ่งการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาทัง้ทางดา้นอารมณ์ สงัคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
ไดใ้ชท้กัษะที่จ  าเป็นในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ดว้ยตนเอง เกิดความเขา้ใจอย่างแแทจ้ริงไม่ใช่
แค่การท่องจ าอย่างเดียว (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) จากวิธีการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะ
เต็มศึกษที่กล่าวมา แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนไป จากเดิมเป็นเพียง
ผูร้บัความรูเ้ปลี่ยนเป็นผูแ้สวงหาความรูจ้นคน้พบขอ้เท็จจริงและสามารถสรุปเป็นองคค์วามรูไ้ด้
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ดว้ยตัวเอง นอกเหนือจากนัน้นักเรียนยังสามารถเขา้ใจเนือ้หาที่เรียนผ่านการปฏิบติัในหอ้งเรียน  
เพราะนักเรียนจะไดท้ดลอง และสงัเกตสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และนักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้
ไปใประยุกตช์ใ้นการแกปั้ญหาที่ตอ้งพบเจอได ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการบูรณาการระหว่างการเรียน
ในห้องเรียนกับการน าไปใชใ้นเหตุการณ์ที่มีโอกาสพบเจอได้ ท าให้นักเรียนรูส้ึกว่าเรียนแล้วมี
ประโยชน ์ซึ่งนักเรียนจะเห็นความส าคัญ คุณค่าของการเรียน และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวันได้(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , 2556) สอดคล้องกับ พลศักดิ์ แสงพรหมศรี (2558) 
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้บูรณา
การ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยวิธีการแบบปกติ
กบัแบบสะเต็มศึกษา สรุปไดว้่านกัเรียนที่เรียนดว้ยแนวทางของสะเต็มศกึษา มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้บูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี สูงกว่า
นกัเรียนที่เรียนดว้ยวิธีการแบบปกติ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และ (นสัรินทร ์ บือชา, 
2558) ไดท้ าการศึกษาผลการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางของสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียน
ตามแนวทางของสะเต็มศึกษานัน้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึน้และนอกจากนั้น
นกัเรียนยงัมีความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนสงูขึน้ควบคู่ไปดว้ย 

3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอ้ยละ 100 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามแนวทาง
สะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้นักเรียนมี
ความพึงพอใจในดา้นบรรยากาศการเรียนรูม้ากที่สดุ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.3 รองมาคือดา้น
การจดัการเรียนรูแ้ละครูผูส้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2  โดยในแต่ละดา้นที่นกัเรียนพึงพอใจมากที่สดุ 
ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศคือบรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดที่เป็นเหตเุป็น
ผลในการตดัสินใจ ดา้นการจดัการเรียนรูคื้อกิจกรรมการเรียนรูส้่งเสรมิการคิดและตดัสินใจโดยใช้
เหตุผล และด้านครูผู้สอนคือครูส่งเสริมให้นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกขอ้มูลมาใชแ้ก้ปัญหา 
พบว่าในทุกด้านที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด จะเป็นการที่นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยใช้
เหตผุลในการตดัสินใจ 

เนื่องจากในการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ   เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการคิดและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติหรืแความคิดของ
ตนเองรว่มกนักบัเพื่อน ๆ ไดอ้ย่างอิสระ ครูผูส้อนจะมีหนา้ที่คอยใหค้ าปรกึษาและกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ไดใ้ชค้วามคิดไตร่ตรอง คิดรอบคอบ ในแต่ละขัน้ผูเ้รียนจะมีการผลดักนัแสดงความคิดและรบัฟัง
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ขอ้เสนอแนะหรือทศันคติของผูอ่ื้น เพื่อแกไ้ขสถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้ เมื่อผูเ้รียนเกิดปัญหาก็จะ
พยายามหาเหตุผลในแง่มุมต่าง ๆ มาเพื่อแกปั้ญหา เริ่มจากการวิเคราะหปั์ญหา รวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ที่จ  าเป็นกับแกปั้ญหาหรือเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยวิเคราะหว์่าจะใชค้วามรูใ้น
เรื่องใดบา้งในการแกปั้ญหา มีการวางแผนและช่วยกนัระดมความคิดออกแบบชิน้งานดว้ยวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การสรา้งชิน้งานเป็นแบบจ าลอง จากกระบวนการเรียนรูด้ังกล่าวส่งผลให้
นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง สืบเสาะหาความรูด้ว้ยตน้เอง นกัเรียนจะมีความต่ืนเตน้ 
รูส้ึกอยากท ากิจกรรม และอยากเขา้มามีส่วนในการท ากิจกรรมเพิ่มขึน้ เมื่อนกัเรียนไดท้ ากิจกรรม
นักเรียนจะเขา้ใจในเนือ้หาที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมมากขึน้ส่งผลให้ระดับผลการเรียนของ
นกัเรียนในวิชาวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้ (Diana, 2012)  อีกทัง้นักเรียนทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไดอ้อกแบบวิธีการแกปั้ญหาและลงมือสรา้งชิน้งาน ต่างจากการ
เรียนแบบบรรยาย ที่ครูมีบทบาทส าคญัและนกัเรียนเป็นเพียงผูร้บัฟัง ท าใหน้กัเรียนรูส้กึเบื่อหน่าย
ในการเรียน แต่ในการจัดการเรียนรูว้ิธีนีผู้ส้อนจะมีบทบาทน้อยลง เป็นเพียงผู้แนะน า คอยตั้ง
ค าถาม ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และคอยกระตุน้บรรยากาศในหอ้งเรียนใหน้ักเรียน
รูส้ึกสนุกกับการท ากิจกรรม เกิดความอยากแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่ผูส้อนก าหนดขึน้ให้
ส  าเร็จ ในช่วงแรกนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับวิธีการเรียนนี ้และรูส้ึกยากเมื่อต้องหาความรู้ด้วย
ตนเอง  แต่เมื่อผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระ โดยที่ไม่ตัดสิน
ความคิดของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แต่จะคอยใชค้ าถามใหน้ักเรียนพิจารณาความคิดของนกัเรียน
เอง  สอดคลอ้งกบันัสรินทร ์ บือซา (2558) ที่ท าการศึกษาผลการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ที่ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผูว้ิจัยเน้นใหน้ักเรียนแก้ปัญหาดว้ยตัวเอง ท าใหน้ักเรียนมีความพึง
พอใจที่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง บรรจง อมรชีวิน (2556: 22) กล่าวว่า 
ครูควรสอนการคิดวิจารณญาณแบบสอดแทรกไปในวิชาเรียนที่เรียนอยู่มากกว่าที่จะน ามาสอน
แยกออกมาต่างหากเพราะจะช่วยกระตุน้ในการถามไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีก้ิจกรรมในแผนการ
จดัประสบการณเ์ป็นกิจกรรมที่เด็กไดล้งมือปฏิบติัสิ่งต่างๆ ดว้ยตนเอง (Active Learning) กระตุน้
ใหเ้ด็กกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยดว้ยตนเอง นอกจากนี ้
การที่ครูคอยตัง้ค าถามใหเ้ด็กเกิดขอ้สงสยั คิดทบทวน ไตรต่รอง พิจารณาวางแผน ออกแบบ สรา้ง 
และประเมินเก่ียวกบัสิ่งที่เรียนรูช้่วยใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
อยู่ตลอดเวลา  อีกทัง้ยงัไดม้ีการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาที่ผนวกการเรียนรูบ้นฐานการออกแบบ ซึ่งเป็น
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แนวทางการเรียนรูว้ิศวกรรมศาสตรเ์ขา้ไปดว้ย ส่งผลท าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติั
จริง สืบเสาะหาความรูแ้ละวิจัยดว้ยตนเอง มีความกระตือรือรน้ รูส้ึกสนุก พึงพอใจและอยากเขา้
มามีส่วนในการท ากิจกรรมเพิ่มขึน้ด้วย ประสาท เนืองเฉลิม (2558)  รวมไปถึงการวัดการ
ประเมินผลคะแนนไม่ไดม้าจากการใหค้ะแนนจากครูเพียงอย่างเดียว แต่ครูยงัใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการใหค้ะแนนและประเมินชิน้งานของตัวเอง และยังประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัแบบมีเหตผุล ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนสนกุมากย่ิงขึน้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

1.1 ในการน าแนวทางการจัดการเรียนรูจ้ากการวิจยันีไ้ปใช้ ควรปรบัสถานการณใ์ห้
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน จะท าให้ผู ้เรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึน้ 
เนื่องจากผูเ้รียนเขา้ใจปัญหาไดเ้ร็วขึน้ และสามารถคิดวิธีการออกแบบการแกปั้ญหาได้ตรงกับ
ปัญหาที่ครูก าหนดให ้

1.2 ในการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณปัญหาที่พบเจอคือ เวลา เนื่องจากเป็นการ
เรียนการสอนที่เนน้การคิดแบบไตร่ตรองและรอบคอบ คอนขา้งใชเ้วลาในแต่ละขัน้นาน ผูท้ี่สนใจ
น าไปใชค้วรมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในบางครัง้นักเรียนอาจจะสรา้งชิน้งานไม่ทันภายในเวลา 
ผูส้อนสามารถใหน้กัเรียนน าชิน้งานกลบัไปท าที่บา้น เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ดีตรงตามที่ออกแบบไว ้

1.3 ควรมีการสรา้งเครื่องมือประเมินอย่างหลากหลายในการวดัความสามารถในการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา เช่นควรมีแบบสังเกตพฤติกรรมหรือแบบสอบถามใชก้ารถามตอบในชั้น
เรียนร่วมด้วย นอกเหนือจากการท าแบบทดสอบหรือแบบประเมิน เนื่องจากในชั้นเรียนจะมี
นักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง นักเรียนอาจจะไม่สามารถแสดงความสามารถในการออกแบบจาก
การท าแบบทดสอบหรือแบบประเมินเพียงอย่างเดียว อาจจะท าใหไ้ม่ทราบความสามารถที่แทจ้ริง
ของนกัเรียนได ้

1.4 ในการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานที่เนน้
กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณครูควรสรา้งบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิดเห็นขณะท ากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ตอ้งเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกขั้นตอน เช่น การระบุปัญหา การ
สืบคน้ขอ้มูล การออกแบบวิธีแกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็น   การสรุปและอภิปรายผล เป็นตน้
ดังนั้นครูควร ชื่นชมเมื่อนักเรียนแสดงกลา้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูกหรือผิด  ถ้านักเรียนยัง
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แสดงความคิดเห็นไม่ถูกครูต้องคอยพูดให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่แทนการไปตัดสินว่า
ความคิดนัน้ผิด 

1.5 ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรูข้ัน้ที่ 5 ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ของการ
วิจัยนี ้ผูว้ิจัยเป็นผูป้ระเมินชิน้งานของนักเรียนเพียงผูเ้ดียว ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการเสนอแนะที่ไม่
หลากหลาย ควรมีการใหค้รูท่านอ่ืน ๆ หรือผูเ้ชี่ยวชาญในแก้ปัญหาเรื่องนั้น ๆ ในชุมชน เป็นคน
ช่วยประเมินชิน้งาน เพื่อที่นักเรียนจะไดแ้นวคิดหรือค าแนะน าที่ดีและหลากหลายไปปรบัปรุง
ชิน้งานใหดี้ขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา
ดว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อยอดจากการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา  เช่น ผลการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา  

2.2 ควรท าการศึกษาการบรูณาการทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ทกัษะอ่ืน ๆ มา
บูรณาการกับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดของสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาเช่น การคิดสรา้งสรรค ์การสื่อสารและการร่วมมือ เป็นตน้ 
เพื่อใหก้ารออกแบบวิธีการแกปั้ญหามีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
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1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกรตัน ์ทานาค อาจารยส์าขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณวิไล  ดอกไม ้ อาจารยส์าขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3. นางพินิจ  แสงอรุณ ศึกษานิเทศกก์ลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาพระสครศรีอยธุยาเขต 2 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 

- ค่าเฉล่ียผลการประเมินขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- ค่าเฉล่ียผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ท่องไปในชั้นบรรยากาศ 
- ค่าเฉล่ียผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง เกษตรกรรุ่นใหม่ 
- ค่าเฉล่ียผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง นวัตกรรมลดโลกร้อน 
- ค่าเฉล่ียดัชนีความสอดคล้อง ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
- ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามวัดความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและเกณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบิค 
- ค่าเฉล่ียดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับกับจุดประสงคท์ีต่้องการของแบบวัด
ความพึงพอใจ 
- ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบวัดความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
- ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
- ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบวัดความพึงพอใจ 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินขัน้ตอนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษาดว้ยรูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล 
1 2 3 

ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหา 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีรายละเอียดชดัเจน 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
ขัน้ตอนนีม้ีความเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

เทคนิคที่น  ามาใชช้่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการระบปัุญหาไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

ขัน้ที่ 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีรายละเอียดชดัเจน 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
ขัน้ตอนนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

ขัน้ที่ 3 ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีรายละเอียดชดัเจน 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
ขัน้ตอนนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 

2 5 5 4 เหมาะสมมาก 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

2 5 5 4 เหมาะสมมาก 

ขัน้ที่ 4 สงัเคราะหค์วามรู ้
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีรายละเอียดชดัเจน 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
ขัน้ตอนนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 
 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล 
1 2 3 

เทคนิคที่น  ามาใชช้่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการเลือกใชข้อ้มลูที่
น่าเชื่อถือมาออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 

- 4 5 3 เหมาะสมปานกลาง 

เทคนิคที่น  ามาใชช้่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาไดด้ี
มากขึน้ 

- 4 5 3 เหมาะสมปานกลาง 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

วิธีการจดัการเรียนรูช้่วยใหอ้อกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

วิธีการจดักาเรียนรูช้่วยใหเ้กิดความผิดพลาดใน
การสรา้งชิน้งานนอ้ย 

5 4 5 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

ขัน้ที่ 5 ประเมินค่าของค าตอบ 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีรายละเอียดชดัเจน 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
ขัน้ตอนนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
เทคนิคที่น  ามาใชช้่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

5 3 5 4.33 เหมาะสมมาก 

วิธีการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสะ
เต็มศกึษา 

5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 

 



  122 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง ท่องไปในชัน้บรรยากาศ 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 
ความสอดคล้องขององคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๒. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัเนือ้หา 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๓. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. กิจกรรมอ่านแลว้เขา้ใจง่ายสามารถจดักิจกรรม
ไดต้ามแผน 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

  ๕. กิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๖. กิจกรรมเรียนรูเ้หมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๗. กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาของวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

  ๘. กิจกรรมมีค าถามที่สง่เสรมิแนวคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน 3 5 4 4 เหมาะสมมาก 
  ๙. กิจกรรมที่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 

3 5 4 4 
เหมาะสมมาก 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑๐. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูม้ีความ
หลากหลาย 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๑. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาสาระ 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

การวัดและประเมินผล 
๑๒. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงค์
การเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๓. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง เกษตรกรรุน่ใหม่ 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 
ความสอดคล้องขององคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๒. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัเนือ้หา 2 5 5 4 เหมาะสมมาก 
  ๓. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัจดุประสงค์
การเรียนรู ้

3 5 4 4 
เหมาะสมมาก 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. กิจกรรมอ่านแลว้เขา้ใจง่ายสามารถจดั
กิจกรรมไดต้ามแผน 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

  ๕. กิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๖. กิจกรรมเรียนรูเ้หมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๗. กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาของ
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

3 5 5 4.33 
เหมาะสมมาก 

  ๘. กิจกรรมมีค าถามที่สง่เสรมิแนวคิดใหแ้ก่
ผูเ้รียน 

3 5 5 4.33 
เหมาะสมมาก 

  ๙. กิจกรรมที่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 

3 5 5 4.33 
เหมาะสมมาก 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑๐. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูม้ีความ
หลากหลาย 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๑. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาสาระ 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

การวัดและประเมินผล 
๑๒. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๓. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง นวตักรรมลดโลกรอ้น 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 
ความสอดคล้องขององคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๒. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัเนือ้หา 4 5 5 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๓. กิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกบัจดุประสงค์
การเรียนรู ้

4 5 5 4.67 
เหมาะสมมากที่สดุ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. กิจกรรมอ่านแลว้เขา้ใจง่ายสามารถจดั
กิจกรรมไดต้ามแผน 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

  ๕. กิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๖. กิจกรรมเรียนรูเ้หมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 5 5 5 5 เหมาะสมมากที่สดุ 
  ๗. กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาของ
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

  ๘. กิจกรรมมีค าถามที่สง่เสรมิแนวคิดใหแ้ก่
ผูเ้รียน 

3 5 5 4.33 
เหมาะสมมาก 

  ๙. กิจกรรมที่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑๐. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูม้ีความ
หลากหลาย 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๑. วสัดอุปุกรณ ์สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมาะสม
กบัเนือ้หาสาระ 

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

การวัดและประเมินผล 
๑๒. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 

๑๓. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้

5 5 5 5 
เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4 1 1 1 0.66 น าไปใชไ้ด ้
5 -1 1 1 0.33 น าไปใชไ้ม่ได ้
6 -1 1 1 0.33 น าไปใชไ้ม่ได ้

7 -1 1 1 0.33 น าไปใชไ้ม่ได ้
8 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

13 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
14 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
15 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

16 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
17 1 0 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

19 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
20 1 1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้
21 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

22 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
23 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ได ้
24 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

25 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
26 1 1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้
27 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

28 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
29 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
30 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามวดัความสามารถในการ
ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาและเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบิค  

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 

สถานการณท์ี ่1 
ค าถามขอ้ที่1กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่2กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่3กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่4กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่5กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่6กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
สถานการณท์ี ่2 
ค าถามขอ้ที่1กบัเกณฑรู์บิค 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่2กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่3กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่4กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่5กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่6กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
สถานการณท์ี ่3 
ค าถามขอ้ที่1กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่2กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่3กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่4กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่5กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
ค าถามขอ้ที่6กบัเกณฑรู์บิค 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบักบัจุดประสงคท์ี่ตอ้งการของแบบวดั
ความพงึพอใจ  

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

เฉล่ีย 
แปลผล 

1 2 3 
ด้านบรรยากาศ 
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
1 1 1 1 

น าไปใชไ้ด ้

2. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
รบัผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

3. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียน 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดแ้สดงความคิดเห็น 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

5. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ความคิดที่ใชเ้หตผุลในการตดัสินใจ 0 1 1 0.67 

น าไปใชไ้ด้
ปรบัปรุง
ค าถาม 

6. บรรยากาศในการเรียนมีความสนกุสนาน ไม่ตงึ
เครียด เหมาะแก่การเรียนรู ้

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
8. กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หา

ไดง้่ายขึน้ 
1 1 1 1 

น าไปใชไ้ด ้

9. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนได้
แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

10. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิการคิดและตดัสินใจ
โดยใชเ้หตผุล 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

11. กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัการ
วางแผนและออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

เฉล่ีย 
แปลผล 

1 2 3 
12. กิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหส้ามารถออกแบบ

วิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 

น าไปใชไ้ด ้

13. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

14. การจดัการเรียนรูท้  าใหก้ารเรียนวุ่นวาย 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
15. การจดัการเรียนรูช้่วยใหน้กัเรียนสรา้งความรู ้     

ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้
1 1 1 1 

น าไปใชไ้ด ้

16. การจดัการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนสามารถ
ออกแบบการแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

ด้านครูผู้สอน 
17. ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนหาความรูห้รือขอ้มลูจาก

แหลง่ที่น่าเชื่อถือ 
1 1 1 1 

น าไปใชไ้ด ้

18. ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีเหตผุลก่อนตดัสินใจเชื่อ
ขอ้มลูต่าง ๆ 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้

19. ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีเหตผุลในการเลือก
ขอ้มลูมาใชแ้กปั้ญหา 

1 1 1 1 
น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 21 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบวดัความสามารถ
ในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 
สถานการณ ์ ข้อ ค่าความยากง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก(r) แปลผล 

1 1 0.759 0.608 น าไปใชไ้ด ้

2 0.716 0.604 น าไปใชไ้ด ้

3 0.796 0.537 น าไปใชไ้ด ้

4 0.673 0.774 น าไปใชไ้ด ้

5 0.716 0.655 น าไปใชไ้ด ้

6 0.750 0.690 น าไปใชไ้ด ้

2 1 0.741 0.737 น าไปใชไ้ด ้

2 0.778 0.347 น าไปใชไ้ด ้

3 0.778 0.674 น าไปใชไ้ด ้

4 0.673 0.602 น าไปใชไ้ด ้

5 0.568 0.420 น าไปใชไ้ด ้

6 0.648 0.638 น าไปใชไ้ด ้

 
ความเชื่อมั่นของแบบวดัความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามาตรฐานสะเต็มศกึษา
ทัง้ฉบบั 0.818 
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ตาราง 22 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
ข้อ ค่าความยากง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก(r) แปลผล 
1 0.259 0.635 น าไปใชไ้ด ้
2 0.444 0.352 น าไปใชไ้ด ้
3 0.333 0.287 น าไปใชไ้ด ้
4 0.333 0.658 น าไปใชไ้ด ้
5 0.259 0.508 น าไปใชไ้ด ้
6 0.444 0.528 น าไปใชไ้ด ้
7 0.296 0.627 น าไปใชไ้ด ้
8 0.519 0.318 น าไปใชไ้ด ้
9 0.296 0.331 น าไปใชไ้ด ้
10 0.593 0.372 น าไปใชไ้ด ้
11 0.296 0.592 น าไปใชไ้ด ้
12 0.259 0.272 น าไปใชไ้ด ้
13 0.444 0.496 น าไปใชไ้ด ้
14 0.259 0.454 น าไปใชไ้ด ้
15 0.370 0.527 น าไปใชไ้ด ้
16 0.444 0.208 น าไปใชไ้ด ้
17 0.333 0.371 น าไปใชไ้ด ้
18 0.333 0.270 น าไปใชไ้ด ้
19 0.593 0.485 น าไปใชไ้ด ้
20 0.407 0.453 น าไปใชไ้ด ้

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท์ัง้ฉบบั 0.771 
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ตาราง 23 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบวดัความพงึพอใจ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.667 น าไปใชไ้ด ้
2 0.761 น าไปใชไ้ด ้
3 0.344 น าไปใชไ้ด ้
4 0.484 น าไปใชไ้ด ้
5 0.588 น าไปใชไ้ด ้
6 0.397 น าไปใชไ้ด ้
7 0.334 น าไปใชไ้ด ้
8 0.523 น าไปใชไ้ด ้
9 0.646 น าไปใชไ้ด ้
10 0.647 น าไปใชไ้ด ้
11 0.383 น าไปใชไ้ด ้
12 0.613 น าไปใชไ้ด ้
13 0.655 น าไปใชไ้ด ้
14 0.447 น าไปใชไ้ด ้
15 0.316 น าไปใชไ้ด ้
16 0.485 น าไปใชไ้ด ้
17 0.603 น าไปใชไ้ด ้
18 0.478 น าไปใชไ้ด ้
19 0.539 น าไปใชไ้ด ้

 
ความเชื่อมั่นของแบบวดัความพงึพอใจทัง้ฉบบั 0.836 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานทีเ่น้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. แบบวัดความสามารถในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เร่ือง กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้า
อากาศ 
4. แบบวัดความพึงพอใจ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ คร้ังที ่๑ เร่ือง ท่องไปในชั้นบรรยากาศ 

รายวิชา วิทยาศาสตร ์  รหัสวิชา  ว๒๑๑๐๒  เวลา ๔ ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๖  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑   ภาคเรียนที ่๒    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทคโนโลยี 
ว ๒.๒ ม.๑/๑ สรา้งแบบจ าลอง 
ที่อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความดนัอากาศกบัความสงูจาก
พืน้โลก 
ว ๓.๒ ม.๑/๒ 2. สรา้งแบบ 
จ าลองที่อธิบายการแบ่งชัน้
บรรยากาศและ เปรียบเทียบ 
ประโยชนข์อง บรรยากาศ แต่ละ
ชัน้ 

ค ๑.๑ ม.๑/๓ เขา้ใจและ
ประยกุตใ์ช ้อตัราสว่น
สดัสว่น และรอ้ยละ ในการ
แกปั้ญหา คณิตศาสตรแ์ละ
ปัญหาในชีวิตจรงิ 
 
 

ว ๘.๑ ม.๑/๒ ระบปัุญหาหรือ
ความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั
รวบรวม วิเคราะหข์อ้มลูและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
ว ๘.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตดัสินใจ
เลือกขอ้มลูที่จ  าเป็นน าเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจวางแผนและด าเนินการ
แกปั้ญหา 

 
หมายเหต:ุ *ตวัชีว้ดั เทคโนโลยี(T) ในที่นีจ้ะรวมตวัชีว้ดัสาระการออกแบบและเทคโนโลยีและสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร(์E) ไม่ไดป้รากฏในหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถเทียบเคียงไดจ้าก
กระบวนการเทคโนโลยีในตวัชีว้ดัสาระการออกแบบและเทคโนโลยี 
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๒. สาระส าคญั 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทคโนโลยี 

-บรรยากาศ คือ อากาศที่ห่อหุม้
โลกหรือบรรยากาศที่อยู่รอบตวั
เราตัง้แต่พืน้โลกขึน้ไป แรงดึงดดู
ของโลกที่มีต่อบรรยากาศท าให้
บรรยากาศมีการเคลื่อนตวัตาม
การหมนุของโลกไปพรอ้มกบัพืน้
โลก ประโยชนข์องบรรยากาศ
นัน้แตกต่างกนัไปในตามแต่ชัน้
บรรยากาศ โดยเราสามารถแบ่ง
ชัน้บรรยากาศของโลกตามระดบั
ความสงูออกได ้ดงันี ้โทรโพส
เฟียร ์สตราโทสเฟียร ์มีโซสเฟียร ์
เทอรโ์มสเฟียร ์และเอกโซสเฟียร ์

อตัราสว่น ( Ratio )เป็นการ
เปรียบเทียบขอ้มลูประเภท
เดียวกนัหรืออย่างเดียวกนั 
อาจจะเป็นลกัษณะที่มีหน่วย
เดียวกนั เช่น การเปรียบเทียบ
คะแนนสอบของนกัศกึษา 
รายไดข้องประชากร ผลผลิต
การเกษตร จ านวนนกัศึกษา 
เป็นตน้  ลกัษณะของ
อตัราสว่นจะอยู่ในรูปของ
เศษสว่น เช่น หรืออาจจะอยู่
ในรูป a:b เรียกว่า a ต่อ b 
หรืออตัราส่วน a ต่อ b 

เทคโนโลยีอวกาศ คือการน า
หลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ปใช้
ในการขยายขอบเขตการศึกษา
คน้ควา้ทางดา้นดาราศาสตร์
และอวกาศ เพื่อการส ารวจดาว
ที่ตอ้งการศึกษาโดยเฉพาะและ
ที่ท าขึน้เพื่อศกึษาสิ่งต่างๆใน
จกัรวาล การใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยีอวกาศนัน้มีทัง้ดา้น
การสื่อสาร การส ารวจทรพัยากร
โลก พยากรณอ์ากาศ ฯลฯ เช่น 
จรวด ดาวเทียม กลอ้งโทรทศัน ์
เป็นตน้ 

 
๓. กรอบแนวคิดในการบรูณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: วทิยาศาสตร ์
- ชัน้บรรยากาศ 
 

T: เทคโนโลย ี
- เทคโนโลยอีวกาศ 
 

กิจกรรม STEM 
เร่ือง ท่องไปในบรรยากาศ 

E: วศิวกรรมศาสตร์ 
- การออกแบบเชงิวศิวกรรม 
(แบบจ าลองชัน้บรรยากาศ) 
 

M: คณิตศาสตร ์
- อตัราสว่น เศษสว่น 
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๔. จดุประสงคข์องการเรียนรู ้
๔.๑ ดา้นความรู ้(k) 

- นักเรียนสามารถอธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชัน้ได ้

- นักเรียนเขา้ใจและ ประยุกตใ์ช้ อัตราส่วน สดัส่วน ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจรงิ 

๔.๒ ดา้นทกัษะ (P) 
- นกัเรียนสามารถออกแบบวิธีการแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาโดย

เชื่อมโยงความรูท้างวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และ คณิตศาสตรไ์ด ้
-นกัเรียนสามารถใหเ้หตผุลในการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม 

๔.๓ ดา้นเจตคติ (A) 
- นกัเรียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
- นกัเรียนมีความรบัผิดชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

๕. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 

- อธิบายเนือ้หาสาระที่เรียนรูไ้ปได ้
- น าเสนอแนวคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

๕.๒ ความสามารถในการคิด 
-มีทกัษะการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห ์ 

๕.๓ ความสามารถในการแกปั้ญหา 
- คิดแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาที่ก าหนดใหไ้ด ้

๕.๔ ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
- ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ 

๕.๕ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
- ใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มลูและน าเสนองาน 
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๖. วสัดอุปุกรณ ์
ที่ รายการ ที่ รายการ 
๑. ฟิวเจอรบ์อรด์ ๙. ลวด 
๒. กระดาษสีแข็ง ๑๐. กาวสองหนา้ 
๓. กระดาษสีอ่อน ๑๑. ปืนกาว/กาวแท่ง 
๔. ดินน า้มนั ๑๒. ไมเ้สียบลกูชิน้ 
๕ เชือก ๑๓. เทปใส 
๖. สีไม ้ ๑๔. กรรไกร 
๗. ส าลี ๑๕. ไมบ้รรทดั 
๘. ลกูบอล ๑๖ สายวดั 

 
๗. การจดักิจกรรมการเรียนรู ้( ๔ชั่วโมง) 

ขัน้ที่ ๑ ก าหนดปัญหา  
๑.๑ ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการอภิปรายร่วมกับนักเรียนในหัวข้อข่าวเรื่อง  ยาน

ส ารวจอินไซต ์ลงจอดบนดาวองัคารส าเร็จ จาก https://www.bbc.com/thai/features-46347057 
โดยตัง้ค าถามกระตุน้ความคิดนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวองัคารได้
หรือไม่ (แนวค าตอบ:อนาคตอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ เพราะองค์ประกอบทางเคมีของ
บรรยากาศจะช่วยปรบัอณุหภมูิบนพืน้ผิวของดาวใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได)้ 

๑.๒ ครูให้ก าหนดสถานการณ์ต่อไปนี ้ “นักเรียนเป็นนักบินอวกาศที่ท างานอยู่ที่
องคก์าร NASA นักเรียนไดร้บัมอบหมายใหท้ าภารกิจขึน้ไปส ารวจชัน้บรรยากาศของดาวอังคาร 
จากนั้นต้องรายงานให้นักวิทยาศาสตรท์ี่อยู่ในองค์การทราบ โดยการสรา้งเป็นโมเดลจ าลอง
เปรียบเทียบความแตกต่างของชัน้บรรยากาศระหว่างดาวโลกกับดาวอังคารมาใหม้ากที่สุด แลว้
วิเคราะหว์่าบนดาวองัคารจะสามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไดห้รือไม่  โดยมีเงื่อนไขคือ แบบจ าลองที่สรา้ง
ตอ้งมีอตัราสว่นเท่าของจรงิ” 

๑.๕ ครูใชเ้ทคนิคการถามค าถาม 3W1H กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กแยกแยะรายละเอียด
ขององค์ประกอบในสถานการณ์ดังกล่าว เช่น  W1 (what) ปัญหาของสถานการณ์นี ้คืออะไร 
W2(who) ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งกับปัญหานีบ้า้ง W3(why) ท าไมตอนนีถ้ึงยังไม่พบสิ่งมีชีวิตบนดาว
องัคาร H(how) เราจะท าอย่างไรจึงจะบรรลเุงื่อนไขที่ก าหนดของสถานการณน์ีไ้ด ้
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๑.๖ สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะหว์่าปัญหาจากสถานการณด์งักล่าวคืออะไร แลว้
บนัทกึขอ้มลูลงในใบกิจกรรม 

ขัน้ที่ ๒ ท าความเขา้ใจกบัปัญหา  
๒.๑ ใหน้ักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมสมอง วิเคราะหปั์ญหา โดยพิจารณาขอ้มูลที่

จ  าเป็นในการแกปั้ญหา เงื่อนไขหรือขอ้จ ากัดที่สถานการณ์ใหม้า โดยใชเ้ทคนิคการเนน้ขอ้ความ
ด้วยปากกาสีที่ต่างกันลงไปในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยก าหนดให้ใช้ปากกาสีน ้าเงินเน้น
ข้อความที่ เป็นเงื่อนไข สีแดงเน้นข้อความที่ เป็นข้อจ ากัด สีเขียวเน้นข้อความที่ เป็นข้อมูลที่
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา 

๒.๒ ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัว่าในการแกปั้ญหาเรื่องนีต้อ้งมีความรูใ้ดบา้ง? 
จึงจะแก้ปัญหาไดแ้ละตรงกับเงื่อนไขและขอ้จ ากัดของสถานการณ์ดังกล่าว (แนวค าตอบ : การ
แบ่งชัน้บรรยากาศ ประโยชนข์องบรรยากาศแต่ละชัน้ อตัราสว่นและเศษสว่น ) 

ขัน้ที่ ๓ ด าเนินการศกึษาคน้ควา้  
๓.๑ ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับชั้นบรรยากาศของโลกและดาว

ดวงอื่นๆ ที่นกัเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศยัอยู่ และประโยชนข์องบรรยากาศ จากแหล่งสืบคน้ต่าง ๆ 
คือ หนังสือเรียน และใบความรู้ที่ครูเตรียมให้  หรือนักเรียนอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอรเ์น็ตได ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากท่ีสดุในเวลา ๑๕ นาท ี

๓.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลที่คน้ควา้มาได้ มาจัดกลุ่มของขอ้มูล โดยแยกเป็น
ของโลก และดาวดวงอื่น พรอ้มทัง้เขียนแหลง่ที่มาของขอ้มลู โดยครูจะคอยกระตุน้ดว้ยค าถาม เช่น 

- ขอ้มลูที่ไดม้าเพียงพอกบัการแกปั้ญหาหรือยงั  
- ขอ้มลูที่ไดม้าเชื่อถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
-  ขอ้มลูที่ไดม้าเพียงพอกบัเงื่อนไขของสถานการณห์รือเปลา่ 

๓.๓ ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กนัภายใตเ้หตุผล เพื่อตัดสินใจ
เลือกขอ้มูลที่ดีที่สุด ๑ แหล่ง เพื่อน าขอ้มูลนัน้มาออกแบบแบบจ าลองชัน้บรรยากาศของโลกและ
ดาวดวงอื่น โดยใหพ้ิจารณาจากเหตผุลที่เหมาะสม และมีแหลง่ที่มาของขอ้มลูที่น่าเชื่อถือที่สดุ  

ขัน้ที่ ๔ ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้ 
๔.๑ สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ตัดสินใจเลือกมาเขียนแบบ แบบจ าลองชั้น

บรรยากาศของโลกและของดาวอังคารอย่างละเอียด ลงในแบบบันทึกข้อมูลการออกแบบวิธี
แก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยครูจะคอยกระตุ้นความคิดของนักเรียนดว้ยค าถาม
เพื่อใหช้่วยใหอ้อกแบบไดร้อบคอบมากขึน้ดงันี ้
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- นักเรียนตอ้งการออกแบบอะไร (แนวค าตอบ : แบบจ าลองชัน้บรรยากาศของ
โลกและดาวองัคาร) 

- จากขอ้มลูที่รวบรวมไดน้กัเรียนสงัเกตเห็นความแตกต่างระหว่างชัน้บรรยากาศ
ของโลกและดาวอังคารหรือไม่ อะไรบา้ง (แนวค าตอบ : โลกมีชัน้บรรยากาศหนากว่าดวงจนัทร ์มี
ทัง้หมด ๕ ชัน้ ประกอบดว้ย แก๊สไนโตรเจน ๗๘% แก๊สออกซิเจน ๒๑% และแก๊สอ่ืนๆ ๑%   ส่วน
ดาวองัคารเบาบางมาก ประกอบดว้ยคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นสว่นใหญ่) 

- เงื่อนไขของสถานการณ์นี ้คืออะไร นักเรียนจะออกแบบอย่างไรให้ตรงกับ
เงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด (แนวค าตอบคือ: อตัราสว่นตอ้งเท่ากบัของจรงิ) 

๔.๒  ให้นักเรียนอธิบายความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ที่น ามาใชใ้นการออกแบบลงในแบบบนัทึกขอ้มูลการออกแบบ
วิธีแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 

๔.๓ เมื่อนกัเรียนเขียนแบบเสรจ็แลว้ใหน้กัเรียนวิเคราะหเ์ลือกอปุกรณท์ี่จะใชส้  าหรบั
สรา้งแบบจ าลองชัน้บรรยากาศของโลกและดาวอังคาร โดยครูจะเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การสร้างแบบจ าลองให้นัก เรียนบางส่วนดังนี ้ นักเรียนสามารถใช้อย่างอ่ืนเพิ่ ม เติมได้
นอกเหนือจากที่ครูเตรียมให ้

ที่ รายการ ที่ รายการ 
๑. ฟิวเจอรบ์อรด์ ๙. ลวด 
๒. กระดาษสีแข็ง ๑๐. กาวสองหนา้ 
๓. กระดาษสีอ่อน ๑๑. ปืนกาว/กาวแท่ง 
๔. ดินน า้มนั ๑๒. ไมเ้สียบลกูชิน้ 
๕ เชือก ๑๓. เทปใส 
๖. สีไม ้ ๑๔. กรรไกร 
๗. ส าลี ๑๕. ไมบ้รรทดั 
๘. ลกูบอล ๑๖ สายวดั 

 
๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์ และลงมือสรา้งแบบจ าลองชั้นบรรยากาศ

ตามที่ไดอ้อกแบบไว ้
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ขัน้ที่ ๕ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
๕.๑  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าแบบจ าลองที่สรา้งขึน้ไปใหค้รูประจ าวิชาวิชาแนะน า  ว่า

ควรมีขอ้ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขอย่างไร  
๕.๒ นกัเรียนแต่ละกลุม่ปรบัปรุงแกไ้ขชิน้งานของตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ 

ขัน้ที่ ๖ น าเสนอและประเมินผลงาน  

๖.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานดว้ยวิธีการที่น่าสนใจ โดยมีครู
และนกัเรียนเป็นผูป้ระเมินชิน้งาน โดยใชแ้บบประเมินชิน้งาน 

๖.๒ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงหลกัการออกแบบชิน้งานแต่ละส่วนว่าควร
ออกแบบอย่างไร พรอ้มใหเ้หตผุลประกอบ และสรุปขอ้ดีและขอ้ที่ตอ้งปรบัปรุงของการออกแบบวิธี
แกปั้ญหาของแต่ละกลุม่อีกครัง้ 

๘. สื่อการเรียนรู ้
๘.๑ หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ เลม่ ๒ ของ สสวท. 
๘.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Power point) ประกอบเนือ้หาสาระ 
๘.๓ อปุกรณก์ารทดลองต่าง ๆ ตามหวัขอ้วสัดแุละอปุกรณ ์

๙. แหลง่การเรียนรู ้
๙.๑ หอ้งสมดุ ๙.๒ Internet  

 
๑๐. การวดัและประเมินผล 
พฤติกรรม วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑก์ารประเมิน 
ดา้นความรู ้(K) 
๑. นกัเรียนสามารถอธิบายการแบ่งชัน้
บรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละชัน้ได ้

- ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งจาก
การท าใบกิจกรรม 

-ใบกิจกรรม 
 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
๖๐ ขึน้ไป 

๒. นกัเรียนเขา้ใจและ ประยุกตใ์ช ้
อตัราสว่น สดัสว่น ในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชีวิตจรงิ 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งจาก
ชิน้งาน 

- ชิน้งาน ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
๖๐ ขึน้ไป 
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พฤติกรรม วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑก์ารประเมิน 
ดา้นทกัษะ (P) 
๑. นกัเรียนสามารถออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์และ คณิตศาสตรไ์ด ้

- ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งจาก
ชิน้งานและใบ
กิจกรรม 

- ชิน้งาน  
- ใบกิจกรรม 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
๖๐ ขึน้ไป 

ดา้นเจตคติ (A)    
๑. นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพ
ฤติกรรม 

ผ่าน ๒ ขึน้ไป 

๒. นกัเรียนมีความรบัผิดชอบในงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพ
ฤติกรรม 

ผ่าน ๒ ขึน้ไป 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
พฤติกรรมทีต่้องก

ารวัด 
เกณฑก์ารประเมิน 

๓ ๒ ๑ 
ด้านคุณลักษณะที่

พึงประสงค ์(A)  
นกัเรียนมีความ
รบัผิดชอบต่องานที่
ไดร้บัมอบหมาย  

 
ตรวจสอบความ ถกูตอ้งของ
สมดุหรือใบกิจกรรมและสง่ใบ
กิจกรรมในคาบเรียน 

 
ไม่ตรวจสอบความ 
ถกูตอ้งของสมดุหรือ
ใบกิจกรรมแต่สง่
สมดุหรือใบกิจกรรม
ในคาบเรียน 

 
ไม่สง่สมดุหรือใบ
กิจกรรมในคาบ
เรียน 

นกัเรียนใหค้วาม
รว่มมือในการเรียน
การสอน 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจเรียน 
เอาใจใสใ่นการเรียน มีสว่น
รว่มในการเรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรูต่้างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

เขา้เรียนตรงเวลา 
ตัง้ใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีสว่น
รว่มในการเรียนรู ้
และเขา้รว่มกิจกรรม
การเรียนรูต่้างๆ 
บ่อยครัง้ 

เขา้เรียนตรงเวลา 
ตัง้ใจเรียน เอาใจ
ใสใ่นการเรียน มี
สว่นรว่มในการ
เรียนรู ้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นบางครัง้ 
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๑๑. บันทกึหลังการเรียนการสอน 
๑๑.๑ ผลการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
๑๑.๒ ปัญหาและอปุสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
๑๑.๓  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

  ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทกึ 
 (นางสาวอนสุรา  พุ่มพิกลุ) 
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แบบบันทกึข้อมูลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สถานการณท์ี ่๑ 
เร่ือง ท่องไปในชั้นบรรยากาศ 

กลุ่มที…่……………………. 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ………………………………………๒. …………………………… 

๓………………………………………..๔.……………………………. 
๕. ………………………………………๖.……………………………. 

ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณต่์อไปนีแ้ลว้พิจารณาว่าสถานการณพ์รอ้มขีดเสน้ใตด้ว้ย
ปากกาสีน า้เงินตรงประโยคที่เป็นปัญหา และขีดเสน้สีแดงตรงประโยคที่เป็นเงื่อนไข 

 
สถานการณท์ี ่๑ 

“นกัเรียนเป็นนักบินอวกาศที่ท างานอยู่ที่องคก์าร NASA นักเรียนไดร้บัมอบหมายใหท้ า
ภารกิจขึน้ไปส ารวจชัน้บรรยากาศของดาวดวงอ่ืนที่นักเรียนคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ จากนั้น
ตอ้งรายงานใหน้ักวิทยาศาสตรท์ี่อยู่ในองคก์ารทราบ โดยการสรา้งเป็นโมเดลจ าลองเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของชัน้บรรยากาศระหว่างดาวโลกกับดาวดวงนัน้มาใหม้ากที่สุด แลว้วิเคราะหว์่า
บนดาวดวงนั้นจะสามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่  โดยมีเงื่อนไขคือ แบบจ าลองที่สรา้งต้องมี
อตัราสว่นเท่าของจรงิ”  
 
ปัญหาหรือความต้องการของสถานการณ ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
เงือ่นไขหรือข้อจ ากัดที่พบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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โลก 

ดาว………….. 

โลก 

 
 
1. ขอ้มลูทางกายภาพของดาว เช่น สี  มวล เสน้ผ่านศนูยก์ลาง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. องคป์ระกอบของบรรยากาศมีอะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 

ความรู้ท่ีต้องน ามาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
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โลก 

ดาว………….. 

ดาว………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บรรยากาศแบ่งออกเป็นก่ีชัน้ อะไรบา้ง 
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ข้อมูลทีเ่ลือกใช้เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลอง 
 
ขอ้มลูทางกายภาพของดาว   
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของบรรยากาศมีอะไรบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศแบ่งออกเป็นก่ีชัน้ อะไรบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลง่ที่มา 

แหลง่ที่มา 

แหลง่ที่มา 
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ใหน้กัเรียนอธิบายความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์ที่น ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  

ภาพร่างการออกแบบช้ินงาน/ภาระงาน 
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แบบวดัความสามารถในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหาตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 
รายวิชา วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  รหสัวิชา ว๒๑๑๐๒ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ 

คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน เวลาที่ใชส้อบ ๑ ชั่วโมง 
 

ค าชีแ้จง: ๑) แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน ๒ สถานการณ ์สถานการณล์ะ 
๒๐ คะแนน 

๒) ใหน้กัเรียนเติมค าตอบที่ถกูตอ้ง ลงในกระดาษค าตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานการณท์ี ่๑ รักษแ์หล่งน ้า 
 หมู่บา้นชา้งใหญ่ เป็นหมู่บา้นที่อยู่ติดกบัแม่น า้เจา้พระยา ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชีพจบั
สตัวน์ า้ไปขาย ต่อมามีธุรกิจแพเกิดขึน้เป็นจ านวนมากและมีบรกิารใหเ้ช่าแพตกปลา มีผูค้นมาใช้
บรกิารเป็นจ านวนมากและมกัจะทิง้ขยะและของเสียลงแม่น า้ เช่น ถงุพลาสติก เศษอาหาร สิ่ง
ปฏิกลูจากหอ้งน า้ เป็นตน้ ท าใหน้ า้เน่าเสีย ซึ่งมีผลต่อการแพรพ่นัธุข์องสตัวน์ า้ จนท าใหช้าวบา้น
ไม่สามารถจบัสตัวน์ า้ไปขายได ้
 
๑.๑ จากขอ้มลูขา้งตน้ อะไรคือปัญหาที่ส าคัญที่สุดของสถานการณท์ี่ก าหนดให ้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

๑.๒ นกัเรียนระบแุนวทางการแกปั้ญหา ๓ วิธี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑.๓ จากวิธีแกปั้ญหาที่เป็นไปได ้นกัเรียนเลือกวิธีแกปั้ญหาใด เพราะอะไรจึงเลือกวิธีนัน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
๑.๔ ใหน้กัเรียนเขียนภาพรา่งแสดงวิธีการแกปั้ญหาโดยละเอียด อธิบายแนวคิดในการท างาน ระบุ
ขนาด วสัดทุี่ใช ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕ ประโยชนแ์ละจดุอ่อนของการออกแบบรวมทัง้ความเป็นไปไดแ้ละความคิดส าหรบัการ
ปรบัปรุงต่อไป  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๖ ใหน้กัเรียนอธิบายความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแกปั้ญหานี ้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณท์ี ่๒ อาชีพนีต้้องรอด 

 
๒.๑ จากขอ้มลูขา้งตน้ อะไรคือปัญหาที่ส าคัญที่สุดของสถานการณท์ี่ก าหนดให ้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๒ นกัเรียนระบแุนวทางการแกปั้ญหา ๓ วิธี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๓ จากวิธีแกปั้ญหาที่เป็นไปได ้นกัเรียนเลือกวิธีแกปั้ญหาใด เพราะอะไรจึงเลือกวิธีนัน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

สชุาติ อาศยัอยู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบอาชีพขายปลาเค็มแดดเดียว ไดท้ าการ
ตากปลาส าหรบัการขายดว้ยตวัเอง และขายหมดในปรมิาณที่เท่ากนัทุกวนั วนัหนึ่งสชุาติไดดู้
ข่าวพยากรณอ์ากาศกรมอตุนุิยมวิทยา รายงานว่า ในช่วงวนัที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๓ มีพายฝุนฟ้าคะนองรอ้ยละ ๓๐-๔๐ ของพืน้ที่ กบัมีลมกระโชกแรง สว่นมากบริเวณ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ลพบรุี สระบรุี กาญจนบรุี สพุรรณบรุี ราชบรุี และนครปฐม  สชุาติ
บอกว่าถึงแมว้่าฝนตกไม่มีแดด แต่สชุาติก็ตอ้งมีปลาเค็มแดดเดียวขายทุกวนั 
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๓.๔ ใหน้กัเรียนเขียนภาพรา่งแสดงวิธีการแกปั้ญหาโดยละเอียด อธิบายแนวคิดในการท างาน ระบุ
ขนาด วสัดทุี่ใช ้ 

 

 
๓.๕ ประโยชนแ์ละจดุอ่อนของการออกแบบรวมทัง้ความเป็นไปไดแ้ละความคิดส าหรบัการ
ปรบัปรุงต่อไป  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

๓.๖ ใหน้กัเรียนอธิบายความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแกปั้ญหานี ้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

 หน่วยท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
ชื่อ…………………………………………………………ชัน้…………………เลขที่……………… 
ค าชีแ้จง  1. ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มีทัง้หมด 20 ขอ้ ใหเ้วลาในการท า 30 นาที 
  2. ใหน้กัเรียนท าเครื่องหมาย X ลงในตวัเลือกที่ถกูตอ้งที่สดุในกระดาษค าตอบ 
 
1.พืน้ที่ใดมีความหนาแน่นของบรรยากาศมากที่สดุ 

ก.ผิวโลก  ข. ยอดเขา 
ค.เหวลกึ  ง. ชายทะเล 

2.ชัน้สตาโตสเฟียรม์ีแก๊สโอโซนอยู่มาก ซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร 
ก. ใชใ้นการหายใจแทนแก๊สออกซิเจน  ข. ท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก 
ค. ดดูซบัความรอ้นจากพืน้โลก   ง. ดดูกลืนรงัสีอลัตราไวโอเลต  

3.เพราะเหตใุด อณุหภมูิของอากาศบนยอดเขาจึงเย็นกว่าอณุหภมูิของอากาศบรเิวณเชิงเขา 
ก. บนยอดเขามีลมพดัแรงกว่าเชิงเขา 
ข. บนยอดเขาไม่มีตน้ไมบ้งัลม ลมจึงพดัไดแ้รง 
ค. บนยอดเขายิ่งสงูขึน้ไป อณุหภมูิยิ่งต ่า ความกดอากาศต ่า 
ง. บนยอดเขายิ่งสงูขึน้ไป อณุหภมูิยิ่งต ่า ความกดอากาศสงู 

4.อากาศที่มีความชืน้สมัพทัธส์งู มีผลตามขอ้ใด 
ก. ตากผา้แหง้ชา้ รา่งกายรูส้กึเย็นสบาย  
ข. ตากผา้แหง้เรว็ รา่งกายรูส้กึเย็นสบาย 
ค. ตากผา้แหง้ชา้ รา่งกายรูส้กึอดึอดัและเหนียวตวั  
ง. ตากผา้แหง้เรว็ รา่งกายรูส้กึอดึอดัและเหนียวตวั 

5.บรเิวณใดที่ลมเคลื่อนที่ไดเ้รว็ที่สดุ 
ก.ความกดอากาศแตกต่างกนัมากและระยะห่างของพืน้ที่นอ้ย 
ข.ความกดอากาศแตกต่างกนันอ้ยและระยะห่างของพืน้ที่มาก 
ค.ความกดอากาศแตกต่างกนัมากและระยะห่างของพืน้ที่มาก 
ง.ความกดอากาศแตกต่างกนันอ้ยและระยะห่างของพืน้ที่นอ้ย 
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6.นกัเรียนสงัเกตบนทอ้งฟ้าพบเมฆสีด าก่อตวัในแนวตัง้หนาทบึ แสดงว่าลกัษณะอากาศจะเป็น
อย่างไร 

ก. ก าลงัมีฝนตกปรอย ๆ  
ข. ก าลงัมีพายฝุนฟ้าคะนอง 
ค. มีหมอกลงจดัและก าลงัมีหิมะตก 
ง. จะเกิดปรากฏการณพ์ระอาทิตยท์รงกรด 

7.เพราะอะไรในฤดหูนาวจึงมีกระแสลมพดัจากประเทศจีนมาสูป่ระเทศไทย 
ก. ประเทศไทยมีอณุหภมูิต  ่ากว่าประเทศจีน 
ข. ประเทศไทยมีความชืน้สงูกว่าประเทศจีน 
ค. ประเทศไทยมีความกดอากาศสงูกว่าประเทศจีน 
ง. ประเทศไทยมีความกดอากาศต ่ากว่าประเทศจีน 

8.บุคคลใดที่ไม่ไดพ้ึ่งพาการพยากรณอ์ากาศ 
ก. สมชาย งดการเดินทางไปเที่ยวหวัหินเพราะคลื่นลมแรง 
ข. สมศรี ปลกูยางพาราไวท้ี่จงัหวดัตรงั 
ค. สมพร งดการออกหาปลาในทะเลเพราะเมาคลื่น 
ง. สมพงษง์ดการน าเครื่องออกเพราะมีค าเตือนเรื่องลมพดัเฉือน 

 ใชข้อ้มลูต่อไปนี ้ตอบค าถามขอ้ 9 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศทางวิทยุว่า “ในช่วงวันที่ 27 - 30 มิถุนายน ประเทศ

ไทยมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ส่วนในช่วงวนัที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองรอ้ย
ละ 30 - 40 ของพืน้ที่” 
9.จากการฟังค าพยากรณอ์ากาศของกรมอตุนุิยมวิทยาขา้งตน้ นกัเรียนควรวางแผนเดินทางไป
ท่องเที่ยวในช่วงใดเพื่อเลี่ยงฝนฟ้าคะนอง 

ก. ควรเดินทางไปภาคใตใ้นช่วงวนัที่ 28 - 29 มิถนุายน 
ข. ควรเดินทางไปภาคเหนือในช่วงวนัที่ 29 - 30 มิถนุายน 
ค. ควรเดินทางไปภาคกลางในช่วงวนัที่ 30 มิถนุายน - 1 กรกฏาคม 
ง. ควรเดินทางไปภาคตะวนัออกในช่วงวนัที่ 1 กรกฏาคม - 2 กรกฏาคม 
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10.“บรเิวณความกดอากาศสงูทางตอนใตข้องประเทศจีนเคลื่อนตวัลงสู่ตอนเหนือของประเทศ
ไทย”อณุหภมูิจะเป็นอย่างไรถา้เป็นเดือนมกราคม 

ก. อบอุ่น   ข. รอ้นขึน้  
ค. เย็นสบาย   ง. หนาวเย็นลงอีก 

11.เมื่อมีประกาศของกรมอตุนุิยมวิทยาว่าพายไุตฝุ้่ นไดก้ลายเป็นพายุโซนรอ้นไปแลว้ประกาศ
ดงักลา่ว หมายถึงขอ้ใด 

ก.ความเรว็ลมคงเดิม แต่พายผุ่านมหาสมทุร 
ข. ความเรว็ลมคงเดิม แต่พายผุ่านเขา้สูแ่ผ่นดิน 
ค. ความเรว็ลมชา้ลงนอ้ยกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ง. ความเรว็ลมมากขึน้มากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

12.เหตผุลส าคญัที่สดุที่ท าใหเ้ราตอ้งศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คืออะไร 
ก. เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจสรา้งแหลง่กกัเก็บน า้ 
ข. เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุดา้นอตุสาหกรรม 
ค. เพื่อใหก้ารคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
ง. เพื่อปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากปรากฏการณท์างลมฟ้าอากาศ 

13.บุคคลในขอ้ใดที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากการพยากรณอ์ากาศในการประกอบอาชีพมากที่สดุ 
ก. คนขบัรถกบัพ่อคา้    ข. นกัวิจยักบัพยาบาล 
ค. ชาวประมงกบันกับิน   ง. เกษตรกรกบัช่างก่อสรา้ง 

14.เหตใุดเราควรศกึษาสภาพอากาศก่อนออกเดินทางมากท่ีสดุ 
ก.ช่วยใหเ้ตรียมเสือ้ผา้หรืออปุกรณต่์าง ๆ ไดเ้หมาะสม 
ข.ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ค.ช่วยใหเ้ดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆไดเ้รว็ขึน้ 
ง.ช่วยใหไ้ม่หลงทาง สามารถเลือกเสน้ทางไดถ้กูตอ้ง 

15.เราสามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดด้ว้ยการปฏิบติัตามขอ้ใด 
ก. ไปท าบญุรกัษาศีลในวนัหยดุ  ข. ลดปรมิาณการใชถ้งุพลาสติก 
ค. ใชร้ถยนตใ์นการเดินทางเป็นประจ า ง. เปิดแอรท์ี่อณุหภมูิต  ่ากว่า 25 องศา 

16. ขอ้ใดไม่ใช่ วิธีการลดภาวะโลกรอ้น 
ก.การใชถ้งุผา้แทนการใชถ้งุพลาสติก 
ข.การใชจ้กัรยานเวลาตอ้งการไปสถานที่ใกล ้ๆ 
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ค.เมื่อทานอาหารไม่หมด น าไปเทใสภ่าชะรวมเศษอาหาร 
ง.ใช่กลอ่งขา้วหรือป่ืนโต ใสอ่าหารแทนการใชก้ลอ่งโฟม 

17.การเกิดรูโหว่โอโซนมีผลต่อมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้มอย่างไร 
A = ท าใหอ้ณุหภมูิของอากาศสงูขึน้ 
B = ท าใหเ้กิดโรคมะเรง็ผิวหนงั ตอ้กระจก 
C = ท าใหเ้กิดพาย ุฝนตกหนกั ฟ้าคะนอง 
D = ท าใหร้งัสียวูีผ่านมายงัโลกไดม้ากขึน้ 

ก..A , B    A , B , C 
ค. A , B , D   ง. A , B , C และ D 

18.ขอ้ใดเป็นพฤติกรรมลดภาวะโลกรอ้น 
ก.ปิดไฟทกุครัง้หลงัใชง้านเสรจ็ 
ข.เปิดไฟใหส้ว่างทัง้บา้นเพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ 
ค.เปิดเครื่องปรบัอากาศอณุหภมูิต ่า ๆ เพื่อใหอ้ากาศเย็นขึน้ 
ง.รา้นคา้ใชโ้ฟมใสอ่าหารแทนจาน เพื่อประหยดัเวลาในการเก็บลา้ง 

19.การกระท าในขอ้ใดสง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิของอากาศมากที่สดุ 
ก.การใชเ้ครื่องปรบัอากาศ   ข.การเลีย้งสตัว ์
ค.การใชร้ถยนต ์    ง.การใชโ้ฟมใสอ่าหาร 

20.อณุหภมูิโลกสงูขึน้ ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อดา้นใดมากที่สดุ 
ก.สง่ผลกระทบดา้นประมง  
ข.สง่ผลใหส้ตัวน์ า้จืดตายมากขึน้ 
ค.สง่ผลใหม้ีน า้จืดใชน้อ้ยลง เนื่องจากน า้เค็มมาแทนที่ 
ง.สง่ผลใหเ้กิดภยัธรรมชาติมากขึน้ เช่น เกิดไฟป่า น า้ท่วม 
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แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตอนที ่ ๑  แบบวดัความพงึพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศกึษาที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ค าชีแ้จง หลงัจากที่ผูเ้รียนไดร้บัการจดัการเรียนรูห้น่วยที่ ๖ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า

อากาศ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจอย่างไร ใหท้ าเครื่องหมาย ✓ ใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน  

 
ขอ้ที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านบรรยากาศ      
๑ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี

สว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
     

๒ บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
รบัผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

     

๓ บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียน 

     

๔ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น 

     

ค าชีแ้จง  แบบวดัความพงึพอใจชดุนี ้เป็นสว่นหนึ่งของการวิจยั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรียน ที่มีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม
ศกึษา ท่ีเนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน าผลการวิจยัไปวิเคราะหแ์ละปรบัปรุง ไม่มี
ผลต่อคะแนนหรือผลการเรียนในโรงเรียนแต่อย่างใด แบบวดัความพงึพอใจมี ๒ ตอน 
ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ ๑ แบบวดัความพงึพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศกึษาที่เนน้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ตอนที่ ๒ ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
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ขอ้ที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

๕ บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนไดใ้ช้
กระบวนการคิดที่เป็นเหตเุป็นผลในการตดัสินใจ 

     

๖ บรรยากาศในการเรียนมีความสนกุสนาน ไม่ตงึ
เครียด เหมาะแก่การเรียนรู ้

     

ด้านการจัดการเรียนรู้      
๗ กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัเนือ้หา      
๘ กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาได้

ง่ายขึน้ 
     

๙ กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนได้
แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด 

     

๑๐ กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิการคิดและตดัสินใจ
โดยใชเ้หตผุล 

     

๑๑ กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัการ
วางแผนและออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 

     

๑๒ กิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหส้ามารถออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๑๓ กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น 

     

๑๔ การจดัการเรียนรูท้  าใหก้ารเรียนวุ่นวาย      
๑๕ การจดัการเรียนรูช้่วยใหน้กัเรียนสรา้งความรู ้     

ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้
     

๑๖ การจดัการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนสามารถ
ออกแบบการแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

     

ด้านครูผู้สอน      
๑๗ ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนหาความรูห้รือขอ้มลูจาก

แหลง่ที่น่าเชื่อถือ 
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ขอ้ที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

๑๘ ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีเหตผุลก่อนตดัสินใจเชื่อ
ขอ้มลูต่าง ๆ 

     

๑๙ ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีเหตผุลในการเลือกขอ้มลู
มาใชแ้กปั้ญหา 

     

 
ตอนที ่๒  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอนสุรา  พุ่มพิกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 ต.ค. 2535 
สถานทีเ่กิด พระนครศรีอยธุยา 
วุฒกิารศึกษา การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 10 ม.6 ต.ศาลาลอย อ.ท่่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 13130   
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