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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรีย นรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการวิจัย และ
พัฒนาใน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แ ล้วนำไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 3, 9 และ
30 คนตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและ
หลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน
41 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย แบบแผนวิจ ัยที่ใช้ คือ One Group Pretest Posttest Only
Design เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – test) แบบ dependent
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ผลการวิ จ ั ย พบว่ า : 1) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ม ี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อนำกิจกรรมไปทดลองใช้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.49/77.98 2) ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

Abstract
The purposes of this study were: 1) to create and evaluate the efficiency
of STEM education learning activities to enhance problem solving thinking ability
for Mathayomsuksa 1 students of according to criteria 75/75. 2) to comparison of
problem – solving abilities between before and after STEM education learning
activities to enhance problem solving thinking ability for Mathayomsuksa
1 students. The research methodology does by research and development in
2 steps as follows: Step 1: The creation and evaluation the efficiency of STEM
education learning activities to enhance problem solving thinking ability for
Mathayomsuksa 1 students. By creating an activity according to the STEM
education model considered the appropriateness of activities by 3 experts and
then take to experiment with students who study in Mathayomsuksa 1 at
Srithepprachasan school by 3, 9, and 30 students, respectively. The instruments
that used for research are the leaning activities, assessment form appropriate of
learning activities. The statistics which used for data analysis were Mean
(𝑥̅ ) Standard Deviation (S.D.) and E1/E2. Step 2: The experiment to used learning
activities STEM education to compare problem solving thinking ability for
Mathayomsuksa 1 students by 41 students. The samples were chosen by Simple
Random Sampling. The research design used was One Group Pretest Posttest
Only Design and instrument were problem solving thinking ability model
measure. The statistics which used for date analysis were Mean (𝑥̅ ) , Standard
Deviation (S.D.) and t – test (dependent).
The result of the research revealed that: 1) The STEM education
learning activities to enhance problem Solving thinking ability for Mathayomsuksa
1 students. It has been submitted for examining the appropriate of learning
activities at high level and met the efficiency at 78.49/ 77.98 2) The problem-
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solving thinking ability in Posttest were higher than Pretest at the statistical
significance .01
Keywords: Activities Learning, STEM Education, Problem Solving Thinking Ability

บทนำ
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อ
แก้ป ัญหาหรือพัฒ นางานด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ั ก ษะการคิ ด เชิ ง คำนวณและความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สื ่ อ ดิ จ ิ ทั ล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์
มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุ กคน
ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหล่านี้ล้วนเป็นผล
ของความรู ้ ว ิท ยาศาสตร์ ผ สมผสานกั บ ความคิ ด สร้า งสรรค์ แ ละศาสตร์ อ ื ่น ๆ (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 มีเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ซึ่งมีทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Problem Solving) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
จากสรุปข้อมูลเบื้องต้น PISA 2015 ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) พบว่า
ประเทศไทยได้ค ะแนนต่ ำกว่า ค่า เฉลี่ย ขององค์ การเพื่ อ ความร่ว มมื อและการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิ จ (Organization for Economic Co – operation and Development: OECD)
ซึ ่ ง แบบทดสอบของ PISA 2015 เป็ น การวั ด ความสามารถของนัก เรีย นในการแก้ปัญหา
การประเมิน PISA เป็นตัวชี้ว่านักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาก
น้ อ ยเพี ย งใดมี ส มรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาในชี ว ิ ต จริ ง ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดีเพียงใด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2561) และจากรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2561 พบว่าจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 คือ ทักษะการแก้ปัญหา
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:
STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ใน
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การเชื่อมโยงและแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพใน
อนาคตสะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิ ตจริง
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (สะเต็ม
ศึกษาประเทศไทย, 2557)
ดังนั้นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาจึงมีความสำคัญและการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาการคิด
แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ป ัญหาสำหรับ นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อ
นำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์
75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามเกณฑ์ 75/75
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ครูชำนาญการพิเศษทางด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 ท่าน
1.2 ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสบการณ์
การสอนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 1 ท่าน
1.3 ครูชำนาญการพิเศษทางด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน
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2. นักเรียน
2.1 นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 โรงเรี ย นศรี เ ทพประชาสรรค์ สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน โดยเป็น
นักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำอย่างละ 1 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้าน
เนื้อหา ภาษา และเวลา
2.2 นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 โรงเรี ย นศรี เ ทพประชาสรรค์ สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน โดยเป็น
นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกว่าปานกลาง ปานกลาง และต่ำกว่าปานกลาง อย่างละ 3 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 โรงเรี ย นศรี เ ทพประชาสรรค์ สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยเป็น
นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกว่าปานกลาง ปานกลาง และต่ำกว่าปานกลาง อย่างละ 10 คน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดำเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ศึ ก ษาขั ้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 6 ขั ้ น คื อ
1) ระบุปัญหา (Problem Identification) 2) รวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
(Related Information Search) 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 4) วางแผน
และดำเนิ น การแก้ ป ั ญ หา (Planning and Development) 5) ทดสอบ ประเมิ น ผล และ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขว ิ ธ ี ก ารแก้ ป ั ญ หาหรื อ ช ิ ้ น งาน ( Testing, Evaluation and Design
Improvement) 6) นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation)
4. ดำเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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5. นำกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ
แล้วนำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นำกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่ งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาระดับความ
เหมาะสมในภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 จึงจะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
7. นำกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
8. นำกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ปรับปรุงแล้วไปประเมินประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยหาค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
สูตร E1/E2 (รัตนะ บัวสนธ์, 2552)
2.1 หาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการทำใบกิจกรรมของกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E1)
2.2 หาร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ่ ย ของนั ก เรี ย นในการทำแบบวั ด ทดสอบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E2)
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั ้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองแบบ One Group
Pretest Posttest Only Design (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 2544)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนกับนักเรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คนโดย
การสุ่มอย่างง่าย
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลารวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน ซึ่งแบบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาชุดเดียวกับก่อนเรียน
4. นำคำตอบของนักเรียนมาตรวจทำการให้คะแนนแล้วนำผลคะแนนของนักเรียนไป
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้สถิติ t – test
(Dependent)
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ผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.49/77.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
75/75 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์
75/75 กับนักเรียน 30 คน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย
เรื่อง สร้างบ้านให้หมีขาว
เรื่อง แก้วเก็บความเย็น

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทำ
ใบกิจกรรม (E1)
77.56
78.73
79.18
E1/E2 = 78.49/ 77.98

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทำ
แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา (E2)
77.98

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 78.49 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 77.98 กิจกรรมการ
เรีย นรู้แบบสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ส ่ง เสริม ความสามารถในการคิ ด แก้ป ัญ หาสำหรั บนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.49/ 77.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 41 คน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

𝑥̅

S.D.

22.39
34.95

4.61
2.87

̅
𝐷
12.56

S.D.-D
3.59

t
22.43

Sig
0.0000

จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน (34.95) สูงกว่าก่อนเรียน (22.39) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายโดยแบ่งเป็น 2 ตอน
ดังนี้
1. การสร้างและประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
การพิจารณาความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่าความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.30) เมื่อนำไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 78.49/77.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบบสะเต็มศึกษาจากสถานการณ์ปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ได้ฝึกในการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา การตรวจสอบผลลัพธ์ของวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานและมีทักษะในการออกแบบและคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้และยังสอดคล้องกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็ มศึกษาในระดับการบูรณาการข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) ได้นำ
ปัญหาและประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันมาใช้เป็นหัวข้อหลัก (Theme) สำหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (Strimel, G., 2014)
2. ความสามารถในการแก้คิดปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ .01 ผลที่ได้การวิจัยดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามี
ขั้น ตอนที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้ว ิจัยได้นำเอาสถานการณ์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวั นและเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสนใจในการ
คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ ครูจะเป็นเพียงผู้นำเสนอปัญหา ใช้คำถามกระตุ้น
และคอยแนะนำเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา จากขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส ่งเสริ มความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ใน
ระดับต้น ร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 21.51 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 7.69
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อยู่ในระดับสูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมาก (นัสรินทร์ บือซา,
2557) และได้สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา พบว่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่า
เท่ากับ 0.62113 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (ปาลิตา สุขสำราญ, 2560)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
1. การสร้างและประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่อง
ที่ 1 เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย เรื่องที่ 2 สร้างบ้านให้หมีขาวเรื่องที่ 3 แก้วเก็บความเย็น ในแต่
ละเรื่องจะใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา ขั้นที่ 2
รวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4
วางแผน และดำเนินการแก้ปัญหา ขั้ นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
1.2 การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.30)
1.3 การตรวจสอบด้ า นเนื ้ อ หา ด้ า นภาษาและเวลาในการจั ด กิ จ กรรม
การเรีย นรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 แบบประเมิน หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) จำนวน 3 คน พบว่าในด้านของภาษาต้อง
ปรับภาษาให้สามารถอ่านละเข้าใจง่าย
1.4 การประเมิน ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียน
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 แบบกลุ่มเล็ ก
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จำนวน 9 คน พบว่า กิจ กรรมการเรีย นรู้ ที ่ส ร้า งขึ้ น มีป ระสิ ทธิภ าพเท่ า กั บ 78.44/77.08
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
1.5 การประเมิน ประสิทธิภ าพของกิจ กรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ มศึ ก ษา
ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียน
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 30 คน
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 78.49/77.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
75/75
2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ป ัญหาของนักเรีย นก่อนเรีย นและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึก ษา
ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. การกำหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ควรเป็นสถานการณ์ที่มี
ความเกี่ย วข้องกับ ชีวิตประจำวัน มากที่ส ุด เพราะผู้เรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู้จะเห็น
ความสำคัญประโยชน์ของการเรียน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรกำหนดควบคุมระยะเวลาให้เหมาะสมเพื่อที่ผู้เรี ยน
จะได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วนตามขั้นตอน
3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถใน
ด้านการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ใช้
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและสร้างสรรค์ผลผลิตต่อไป
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