บทความวิจยั

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
DEVELOPMENT OF SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT
OF SIXTH GRADE STUDENTS USING STEM EDUCATION,
SUBJECT ELECTRIC AND ELECTROMAGNETIC CIRCUITS
สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
Sudarat Theerapisit

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand
E-mail: tuktik.oh@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
70/70 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ช ุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการทดลอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้ว ย 1) การสร้างและพั ฒ นาชุด กิจ กรรมการเรียนรูป แบบสะเต็ม ศึ ก ษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ชุด คือ
1) ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 2) การต่อเซลล์ไฟฟ้าในวงจร 3) การต่อหลอดไฟฟ้า แบบ
อนุกรมและแบบขนาน และ4) แม่เหล็กไฟฟ้า 2) การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์จำนวน 30 ข้อ นำแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และค่าความ
ยากง่าย 0.26 – 0.72 ค่าอำนาจจำแนก 0.24 – 0.48 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 และ 3) การสร้าง
แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนชั้น
ประถมปีที 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
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เรื ่ อ ง วงจรไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 72.43/77.14 ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เท่ากับ 0.6930 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจาก
การที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา, ความพึงพอใจ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The objectives of this research article were 1 ) to develop the learning
packages using stem education on electric and electromagnetic circuits to be
effective according to the standard 70/70 and effectiveness more than 0.50. 2)
to compare the learning achievement before and after learning using the learning
packages using stem education on electric and electromagnetic circuits 3 ) to
study the students’ satisfaction after learning through the learning packages using
stem education on electric and electromagnetic circuits. by using experimental
research methodology which this research consists of 1) designed the learning
package with 4 lessons consisting of (1) components of the circuit (2) connecting
the cells in the circuit ( 3) connecting lamps in series and parallel and ( 4)
electromagnetism. 2) designed the achievement test including science 30 items.
the test was presented to 3 experts Item difficulty as 0.26 – 0.72 level,
discrimination index as 0.24 – 0.48, and reliability as 0.89. 3) designed students’
satisfaction assessment form. The results of this study showed that efficiency of
the learning packages using stem education on electric and electromagnetic
circuits was developed with efficiency equal to 72.43/77.14 and effectiveness as
0.6930. The students being taught by using the learning packages using stem
education on electric and electromagnetic circuits gained higher posttest science
mean scores than pretest mean scores with statistical significance at the .05 level.
The students’ satisfaction towards the learning packages using stem education
on electric and electromagnetic circuits were at good level.
Keywords: STEM education learning set, satisfaction, learning achievement
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บทนำ
ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงของโลกในปัจจุบัน นิสัยใฝ่ เรียนรู้จึงเป็น
สิ่งที่สำคัญมากต่อการรับมือกับต่อสภาพการแข่งขันทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ทำให้การศึกษาไม่ได้เป็นไปแค่ การเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้จากตํารา เพราะ
ความรู้ไม่สามารถเรียนรู้ได้หมดในห้องเรียน ความรู้มีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่มนุษย์ จะ
เรียนรู้กันได้หมด แต่วิธีการเรียนรู้ต่างหากที่จะสามารถนําไปพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองและช่วยผู้อื่นต่อไป โดยการสร้างเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้ถูก
สร้างขึ้นผ่านฐาน ปรัชญาความคิดและกระบวนการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กไทยให้บรรลุ “ทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21” ที่เน้นทักษะการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งจะมีครูมีบทบาทหน้าที่ เป็นผู้แนะนําและทำโครงการการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กซึ่งเด็กจะได้ทั้ง
ความสนุกสนานและแนวทางการคิดและสร้างองค์ความรู้ร่วมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ จากความคิด
ที่เปิดกว้างจากครูที่เป็นผู้ เปิดโลกทัศน์นั้นให้เด็ก เพราะเครื่องมือเป็นเพียงตัวช่วยนําทางให้ครู
เท่านั้น แต่ “ความสำเร็จใน การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ หากอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองและเป้าหมายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พรทิพย์ ศิริภัท
ราชั ย , 2556)เพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู ้ ร ู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific and
Technological Literate Person) ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ว่าการจัด การศึกษาจะต้องให้ความสัมพันธ์
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งหวังว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะเน้น ทักษะกระบวนการเพื่อนําไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ได้
กำหนดเป้าหมายของ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ตระหนั ก ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมและ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถนํ า ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นชีว ิ ตประจำวั น (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2545) กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด และเป็นการกระทำที่ให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ ที่มีลักษณะพิเศษ
ตรงที ่ ต ้ อ งอาศั ย ทั ก ษะกระบวนการทาง วิ ท ยาศาสตร์ ซ ึ ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ทางด้านสติปั ญญา การแก้ปั ญหา และการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
3 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ม ี ห ลายวิ ธ ี เช่ น การจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ 5 ขั้นสามารถ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้าน
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่นได้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
ที่มุ่งให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้แก้ปั ญหาในชีวิตจริง (กมลฉัตร กล่อมอิ่ม, 2559) โดยจะพัฒนา
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กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่าน
ประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปั ญหาเป็นฐาน ( Problem-Based Learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปั จจุบัน
และ ความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านความรู้ ทักษะ
ทาง ปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ชอบปฏิบัติกิจกรรมการทดลองแต่ไม่สามารถที่จะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะกระบวนการบูรณาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร รวมถึงการคิดสร้างสรรค์งานและการบูรณาการองค์ความรู้ ฉะนั้นในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรีธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
กระบวนการบูรณาการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และค่าดัชนีประสิทธิผล
0.50 ขึ้นไป
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่สอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง โดยดำเนินการวิจัยดังนี้ มีลำดับดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ห้องเรียน
นักเรียนทั้งหมด 78 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาชุดกิจกรรม คือ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 4 ชุด ดังนี้ คือ 1) ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า 2) การต่อเซลล์ไฟฟ้าในวงจร 3) การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 4)
แม่เหล็กไฟฟ้า
3. การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วย 4 ชุด คือ 1) ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า 2) การต่อเซลล์ไฟฟ้าในวงจร 3) การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
และ 4) แม่เหล็กไฟฟ้า หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และการ
สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องด้านเนื้อหา และประเมินความ
เหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ คำถาม แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม ภาษาที่ใช้ ลำดับขั้นตอน
การนำเสนอ วิธีการเสนอเนื้อหา และ แก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ และพิจารณาจากการ
ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรี ย นและแบบทดสอบท้ ายบทเรีย นใช้เ กณฑ์ 70/70 (E1/E2 ) ดัช นี
ประสิทธิผลสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป
3.2 แบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ ์ ทางการเรี ยนที ่ใ ช้ เป็น แบบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อนำแบบ ทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence
: IOC) เลื อ กข้ อ สอบที ่ ม ี ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งตั ้ ง แต่ 0.5 – 1.0 ไว้ จำนวน 40 และนำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 40 ข้อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r)
โดยนำไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนนข้อจำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
คัดเลือกไว้จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.72 และค่าอำนาจ
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จำแนก (r) 0.24 – 0.48 และหาค่าความเชื่อมั่ นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จากสูตร KR - 20
เท่ากับ 0.89
3.3 เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นก่ อนเรียนและหลั งเรียน เรื่อ ง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้ t– test (Dependent)
3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าของ
นักเรียนชั้นประถมปีที 6 และนำแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อคำถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) นำ
ผลการประเมินวิเคราะห์ แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เลือกข้อคำถามจำนวน 30 ข้อ
โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยกำหนดการให้คะแนนแต่ละระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจ 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจ 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้ากับกลุ่มตัวอย่างมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การศึกษาประสิทธิภ าพของชุดกิจ กรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่องวงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทดลองใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29
คน มีผลการวิเคราะห์แต่ละชุดดังนี้ 1) ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 2) การต่อเซลล์ไฟฟ้าใน
วงจร 3) การต่ อ หลอดไฟฟ้ า แบบอนุ ก รมและแบบขนาน และ 4) แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า มี ค่ า
ประสิทธิภ าพ (E1/E2) เท่ากับ 74.71/76.57, 73.29/77.25, 71.14/76.29, 70.57/78.45,
ตามลำดับ และมีค่าประสิทธิภาพทั้งชุดเท่ากับ 72.43/77.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ
70/70
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2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 0.69 ความหมายว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.30
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
จำนวน
ข้อสอบ
30

ผลรวมของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
620
918

นักเรียน
29

ดัชนีประสิทธิผล
0.6930

จากตารางตารางที่ 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า มีค่าดัชนีประสิทธิผ ลเป็น
0.6930 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.30
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อนำคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเปรียบเทีย บคะแนนหลังเรียนและทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิส ระ
(dependent) มีผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
* P<.05

N
29
29

̅
𝒙
17.71
26.23

S.D.
1.95
2.32

D

298

2

D
2598

t
37.67*

จากตารางที่ 2 พบว่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 37.67 ซึ่งมากกว่า t ที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าทำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
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4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ช ุดกิจกรรมการเรียน
รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ประโยชน์ที่ผเู้ รียนได้รับ
รวม

̅
𝒙

S.D.

4.02
4.60
4.71
3.94
3.96
4.24

0.35
0.56
0.58
0.36
0.37
0.44

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

อันดับ
3
2
1
5
4

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ช ุดกิจ กรรมการเรียนรูป แบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านบทบาทผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านบทบาทผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 และนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 และด้านการวัดและประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36

อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า อภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาทดลองใช้ ช ุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ป แบบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระบบอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เริ่มศึกษาวิธีการสร้างชุด
กิจ กรรมการเรีย นรูป แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา หลักการแนวคิด องค์ประกอบเนื้อหา สาระตัวชี้วัด ของหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครอบคลุมในทุกด้าน มีการ
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จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นผู้แนะนำและมีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจ กรรมเอง ทั้งนี้ทำให้นักเรีย นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้ว ยตนเองอย่างทั่ว ถึง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน ฝึกการทำงานร่วมกัน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและนำไป
ปฏิบัติที่ละขั้นตอน เป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จการเรียน การที่นักเรียนมี
เสรีภาพในการปฏิบัติ ได้คิดได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
และเกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลองด้วย (สมจิต สวธนไพบูรณ์, 2556) และสอดคล้องกับ
หลักการที่ว ่า ชุดกิจ กรรมเป็น สื่อ อี กประเภทหนึ่ง ที่ มีล ั กษณะคล้ ายกับหนั งสื อเรี ยน สื่ อ
ความหมายได้ง่าย ทำผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ทำให้เกิด
ความน่าสนใจและเข้าใจมากขึ้น ช่วยเสริมแรงจูงใจในการเรียนการสอน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2559)
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะเกิ ดกำลังใจ ต้องการ
เรียนต่อไปเมื่อได้รับการเสริมแรงในขั้นตอนที่เหมาะสมและเมื่อผู้เรียนแสดงอาการตอบสนอง
ซึ่งเป็นการเสริมแรงได้ดีกว่าการให้รางวัลอื่น และการเสริมแรงต้องกระทำในทันที (สุพรรณี
ชาญประเสริฐ , 2556) จึงส่งผลให้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 72.43/77.14 เป็นไปตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 และดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีค่าเท่ากับ 0.6930 หมายความว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.30
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชา โดยนำชุดกิจกรรมการ
เรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องวงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน พิจารณารูปแบบ รูปเล่ม เนื้อหา มาตรฐาน
ตัวชี้วัดความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษา คำถาม แบบทดสอบ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
และมีการประเมินก่อนนำไปใช้จากผู้เชี่ยวชาญและนำไปทดลองกับนักเรียน 10 คน 15 คน
และนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้จริงในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อ
ผู้วิจัยนำชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องวงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องวงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า สังเกตได้จาก กิริยา
ท่าทาง สีหน้า แววตา เต็มไปด้วยความร่าเริง แจ่มใส มีความมุ่งมั่นและไปถึงแหล่งเรียนรู้ คือ
บริเวณโรงเรียน ก่อนกำหนดเวลา บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี นักเรียนมีความสนุก มี
ความสนใจ มีความภูมิใจ เมื่อได้ทำการทดลองและได้ผลการทดลองในรูปแบบต่าง ๆ สมาชิกใน
กลุ่มมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนอย่างเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ด้วย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจาก
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ความรู้ในชุดิจกรรมแล้วประสบการณ์ภาคสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จริง และการศึกษาครั้งนี้ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าผู้เรียนต้องมีสมรรถนะ
สำคัญ คือ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่าง
เป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์คามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
นัสรินทร์ บือซา ได้ศึกษาผล การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถใน การแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นัสรินทร์ บือซา
, 2557) และยังสอดคล้องกับ พลศักดิ์ แสงพรมศรี ได้ทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ
ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (พลศักดิ์ แสงพรหมศรี, 2558) และยังสอดคล้อง
กับ โสภา มั่นเรือง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การศึกษาแบบ
STEM Education กรณีศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียน ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (โสภา มั่นเรือง, 2559) และยังสอดคล้องกับ Tallent, M. K.,
ได้ ศ ึ ก ษาผลของการใช้ ก ระบวนการคิด แก้ ป ั ญ หาอนาคตที ่ ม ี ต่ อ ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน ระดับเกรด 4-5 ของโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง
ทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องรัฐ เท็ กซัส ผลการศึกษาพบว่า วิธ ีการฝึกด้ว ยกระบวนการคิ ด
แก้ปัญหาอนาคตมีผลต่อคะแนนรวมทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ของนักเรีย นสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ มศึ ก ษา
(STEM Education) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 (Tallent, M. K., 1985)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อแยกองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทครูผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.35 ด้ า นบทบาทผู ้ เ รี ย น มี ค ะแนนเฉลี ่ ย เท่ า กั บ 4.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านการวัดผลประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ด้านประโยชน์ผู้เรียนได้รับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 โดยองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในด้านบทบาทผู้เรียน
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด และในด้านบทบาทผู้สอน ด้าน
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วัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก และยัง
สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ
.01 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก (อับดุลยามีน หะยีบาเดย์ , 2560)
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชา
เคมีห ลังการเรีย นรู้ส ูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนน
พัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ยร้อยละ 54.67 ซึ่งมีพัฒนาการระดับสูง ความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 และได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด (เกรียง
ศักดิ์ วิเชียรสร้าง, 2560) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 แสดงว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า วิเคราะห์ผลการศึกษาและสรุปผลได้ดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 72.43/77.14
จึงสามารถสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน เมื่อทดสอบค่า t พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44
และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ควรมีการเตรียมตัวอย่างรูปแบบสะเต็มศึกษาไว้ ให้นักเรียน
ศึกษาเพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นแนวทางที่จะทำรูปแบบสะเต็มศึกษาของตนเอง
พร้อมทั้งควรแนะนำให้นักเรียนทำรูปแบบสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ มีประโยชน์ และมี
แหล่งข้อมูล อยู่ในท้องถิ่น 2) ในการใช้ ช ุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้า หรือสอนเสริมให้
นักเรียนที่มีความสามารถสูง นอกเวลาเรียนได้ หรือ อาจนำไปใช้เสริมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3) ควรนำรูปแบบงานวิจัยนี้ไปวิจัยกับ
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กลุ่มผู้เรียนระดับอื่น ๆ เช่น มัธยมศึกษา และควรมีการนำไปวิจัยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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