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บทคดัย่อ 

 

 การวิจ ัยปฏิบตัิการครัง้น้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนกัเรียน               

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม  2) เพื่อ

พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหผ้่าน

เกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 3) เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสมเดจ็พิมพพ์ฒันาวทิยา อ าเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 8 แผน แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี 

 

  1.  นกัเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการที่ผ่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 วงจรปฏิบตัิการที่ 1  

จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 วงจรปฏบิตัิการที่ 2 จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

  2.  นกัเรียนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 วงจรปฏบิตัิการที่ 1 จ านวน 7 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 53.84 วงจรปฏบิตัิการที่ 2 จ านวน 13 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100 

  3. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่ในระดบัมากที่สุด 

 

ค าส าคญั : ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ ; โครงงานสะเต็มศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 This action research aimed 1) to develop integrated science process skills of Mathayomsuksa 5 students learned 

by project-based STEM education, 2) to develop learning achievement of Mattayomsuksa 5 students learned by project-

based STEM education, and 3 )  to find out the students’  satisfaction towards project- based STEM education learning 

activity.  The target group in this study consisted of 3 1  Mattayomsuksa 5  students attending in the first semester of 

academic year 2 0 1 9 , Sreesomdejpimpattanawittaya school  Sreesomdej District, Roi-Et Province, under the Secondary 

Educational Service Area Office 27 .  The instruments used in this study were  ; 8 lesson plans of project-based STEM 

education, An Integrated Science Process Skills Test, A Learning  Achievement Test, and A Students’  Satisfaction 

towards Project- based STEM education Questionnaire.  The statistics used for analyzing data were percentage, mean, 

and standard deviation.  

 

 The results revealed that  

 

  1.  Fourteen students or 77.78% and 18 students or 100% can pass 70% of integrated science process 

skills scores in the Spiral 1 and Spiral 2, respectively. 

  2.  Seven students or 53.84% and 13 students or 100% can pass 70% of learning achievement scores 

in the Spiral 1 and Spiral 2, respectively. 

  3 .  Students had satisfaction towards project-based STEM education learning activity in the highest 

level.  

 

 

Keywords : integrated science process skills ; Project-based STEM Education  .



บทน า 

 

           ศตวรรษที่ 21 สงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

ขอ้มูลข่าวสารความรูต่้าง ๆ สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่

ใดบนโลก เครื่องมอืที่ใชใ้นการแสวงหาความรูจ้ึงมคีวามส าคญัมาก 

ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมผีลการวิจยั

เกี่ยวกบัสมองและการเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัทกัษะที่จ  าเป็น ส่งผล

ใหก้ระบวนทศันท์างการศึกษาเปลีย่นแปลงไป การจดัการศึกษาทุก

ระดบัเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการคิดข ัน้สูง รวมท ัง้การ

พฒันาทกัษะการสื่อสารการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหา

ความรูแ้ละการมีทกัษะทางสงัคม แนวโนม้การจดัการศึกษาจึง

จ าเป็นตอ้งบูรณาการท ัง้ดา้นศาสตรต่์าง ๆ กบัการเรียนในหอ้งเรียน

และชีวิตจริง ท าใหก้ารเรียนนัน้มคีวามหมายต่อผูเ้รียน ซึ่งผูเ้รียน

จะเห็นประโยชนคุ์ณค่าของการเรียนและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ในชีวิตประจ าวนัได ้ซึ่งเป็นการเตรียมผูเ้รียนในการเรียนชั้นสูง

ต่อไปถอืเป็นการเพิ่มโอกาสการท างานในอนาคตเป็นการเพิ่มมูลค่า

และการสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้ [1] 

 การจ ัดก าร เ รียน รู แ้บบบูรณาการข า้มกลุ่มสาระ 

(Interdisciplinary Integration) ในรูปแบบสะเต็มศึกษาระหว่าง

ศาสตร์สาขาต่าง ๆ คือ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี 

(Technology :  T)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer :  E)  และ 

คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ

วชิา ตลอดจนวธิีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกนัอย่าง

ลงตวั เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรูทุ้กแขนงมาใชใ้นการแกป้ญัหา การ

คน้ควา้และการพฒันาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปจัจุบนั ซึ่ง

อาศยัการจดัการเรียนรูท้ี่ครูผูส้อนหลายสาขาร่วมมอืกนั เพราะใน

การท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวนันัน้ตอ้งใชค้วามรูห้ลายดา้นใน

การท างานท ัง้สิ้ นไม่ไดแ้ยกใชค้วามรู เ้ป็นส่วน ๆ แต่ในระดับ

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของประเทศไทยมีเพียง

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) และคณิตศาสตร ์ (M) 

เท่านัน้แต่ไม่พบว่ามีหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ์ (E) ปรากฏอย่าง

ชดัเจนจะมเีพียงลกัษณะการสอดแทรกอยู่ในวิชาเทคโนโลยีและ

วทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ ดงันัน้ ครูผูท้ี่มบีทบาทและเป็นปจัจยัหน่ึงท าให ้

การจดัการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาประสบผลส าเร็จ มคีวามเป็น

รูปธรรม ตอ้งมีความเขา้ใจในการบูรณาการจดัการเรียน และที่

ส  าคญัตอ้งเปลีย่นเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียนที่เนน้เรียนวิชาเพื่อ

ความรู ้ใหไ้ปสู่การพฒันาทกัษะที่ส  าคญัต่อชีวิต และจดัการเรียน

การสอนใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และไดล้งมอืปฏิบตัิ

จริงหรือเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดล้งมอืฝึกปฏิบตัิใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น ไดเ้กิดการเรียนรูอ้ย่าง

ต่อเน่ือง เกิดการคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง สามารถน ามาประยุกตใ์ช ้

หรือแกป้ญัหาในชีวิตจริงอนัจะน าไปสู่การพฒันาตนเองไดอ้ย่าง

เต็มที่และเช่ือมโยงความรูเ้ป็นภาพใหญ่ได ้[2] 

 การที่จะประสบผลส าเร็จในการบูรณาการวิชาท ัง้สี่ใน   

สะเต็มศึกษาไดน้ัน้ครูผูส้อนจะตอ้งผนวกองคค์วามรูส้  าคญัของการ

เรียนการสอนทัง้ดา้นเน้ือหา (Content) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความรู ้

พื้นฐานที่สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่ลกึซึ้งยิ่งขึ้น และ

ดา้นบริบท (Context) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน [3] 

นอกจากน้ีจะตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมอืปฏิบตัิจริง ไดท้  างานเป็นกลุ่ม 

อภิปราย และสื่อสารเพื่อน าเสนอผลงาน คลา้ยกบัแนวทางการ

เรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project – Based Leaming : 

PBL) [4] อีกท ัง้ยงัมกีารเรียนรูส้ะเต็มศึกษาที่ผนวกการเรียนรูบ้น

ฐานของการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขา้ไปดว้ย ส่งผลใหน้กัเรียนได ้

เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิจริง สืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง มี

ความกระตือรือรน้ รูส้กึสนุกสนาน พงึพอใจและอยากเขา้มามีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้ น [5 ] ระด ับผลการ เรียนวิชา

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรเ์พิ่มสูงขึ้น [6] ลดช่องว่างของผลสมัฤทธิ์

ใหแ้คบลง มเีจตคติที่ดต่ีอการประกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้ง มเีจตคติที่

ดต่ีอวทิยาศาสตรแ์ละสนใจในการเรียนวชิาวทิยาศาสตรเ์พิ่มขึ้น [7] 

เหน็คุณค่าของการเรียนและม ัน่ใจว่าสามารถส าเร็จได ้สามารถถ่าย

โอนความรูท้กัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรสู่์การแกป้ญัหา

ในชีวติจริงที่เผชิญหนา้และประยุกตใ์ชก้บัปญัหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได ้ 

 การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรถ์อืว่าเป็นสิ่งส าคญั

ในการจดัการศึกษาขึ้นพื้นฐานใหม้กีระบวนการคิด [2] วทิยาศาสตร์

จึงมบีทบาทส าคญัยิ่งในปจัจุบนัและอนาคต เพราะเกี่ยวขอ้งกบัทุก

คนทัง้ในชีวิตประจ าว ันและอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี

เครื่องมอืเครื่องใชต่้าง ๆ  ที่มนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกใน

ชีวิตและการท างานเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากความรูว้ิทยาศาสตร์

ผสมผสานกบัความคิดสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่น ๆ ดงันัน้ ทุกคน

ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพื่อความเขา้ใจในธรรมชาติ



และเทคโนโลยีที่มนุษยส์รา้งสรรค์ขึ้นและน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมี

เหตุผล สรา้งสรรค์และมีคุณธรรม [3] แต่ผลการทดสอบและ

ประเมนิผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท ัง้ระดบันานาชาติ

และระดบัชาติมแีนวโนม้ต า่ลงอย่างน่าวิตก ท ัง้ที่เป็นวิชาพื้นฐานที่

ส  าคญัในการพฒันากระบวนการคิดซึ่งเป็นทกัษะส าคญัในการ

คน้ควา้หาความรูแ้ละจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา ในปีการศึกษา 2561 พบว่า 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการอยู่ในระดบัต า่กว่า

เกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด คือ รอ้ยละ 70 โดยนกัเรียนที่มีผลการ

ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการต า่กว่า

เกณฑ์มีจ านวนท ั้งหมด 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ  58.06 และ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 ต า่กว่าเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด คือรอ้ยละ 70 

โดยมีระดบัผลการเรียนเฉลี่ย 65.43 ซึ่งมีนักเรียนที่มีระด ับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต า่กว่าเกณฑ ์จ านวนทัง้หมด 13 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 41.94 ประกอบกับรายงานการประเมินภายนอก

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา ปี 2558 

(รอบสาม) พบว่า ตวับ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนมี

ค่าคะแนน 7.25 อยู่ในระดบั พอใช ้และจากผลการทดสอบ

ระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-Net) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา สาระการเรียนรู ้สิ่งมชีีวิตกับ

กระบวนการด ารงชีวติ คะแนนเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี คือ ปีการศึกษา 

2559 มีคะแนนเฉลี่ย 26.39 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 

25.15 ปีการศึกษา 2561 มคีะแนนเฉลีย่ 28.04 [8] ซึ่งสาระดงักลา่ว

เป็นสาระที่โรงเรียนตอ้งเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50 

คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน และยงัต า่กว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดบัประเทศ [8]  

 แนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่ก าลงัไดร้บัความสนใจใน

ปจัจุบนัคือแนวทางในการจดัการเรียนรูท้ี่มกีารบูรณาการเน้ือหาและ

ทกัษะดา้นวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์ และ

เทคโนโลยี ที่เรียกว่า “สะเต็มศึกษา” [4] โดยวิชาท ัง้สี่ในสะเต็ม

ศึกษาลว้นแต่เป็นวชิาที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้คีวามรูค้วามสามารถที่

จะด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว นอกจากนัน้การเรียนรูน้ี้ยงัสามารถบูรณาการสู่การเรียน

การสอนส่งผลใหก้ารเรียนรูเ้น้ือหาในวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผูเ้รียนยงัไดฝึ้กฝนทกัษะการการสืบเสาะหาความรูโ้ดยใชท้กัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการ

คิด การออกแบบ การแกป้ญัหาการใหเ้หตุต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี

และวศิวกรรมมาบูรณาการร่วมดว้ย [14] 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้หาวิธีการเพื่อพฒันาการจ ัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการท ั้งดา้นศาสตร์   

ต่าง ๆ ดา้นการเรียนในหอ้งเรียนและชีวติจริง ที่ท  าใหก้ารเรียนนัน้มี

ความหมายต่อผูเ้รียน โดยตอ้งผนวกองคป์ระกอบดา้นเน้ือหาและ

ดา้นบริบทและที่ส  าคญัตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมอืปฏิบติัจริง ไดท้  างาน

เป็นกลุ่ม อภิปราย สื่อสารเพื่อน าเสนอผลงาน ซึ่งการเรียนรูแ้บบ

โครงงานถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้หรือการคน้ควา้หา

ค าตอบในสิ่งที่ผูเ้รียนอยากรูห้รือสงสยัดว้ยวธิีการต่าง ๆ และเป็น

วธิีการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนไดเ้ลอืกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือ

ของกลุ่ม มกีารตดัสินใจร่วมกนั จนเกิดไดเ้ป็นช้ินงานที่สามารถน า

ผลไปใชใ้นชีวติจริงได ้และกระบวนการจดักิจกรรมโครงงานสะเต็ม

ศึกษา คือ การบูรณาการความรูใ้นวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ [5] โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ

วิชาตลอดจนวิธีการสอนเขา้ไปผสมผสานกนัอย่างลงตวั เพื่อให ้

ผูเ้รียนน าความรูข้องทุกแขนงมาใชใ้นการแกป้ญัหา การคน้ควา้ 

และพฒันาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์ปจัจุบนั 

 การวิจยัคร ัง้น้ีจึงมีความมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการและผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้ ับการจดัการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 

ซึ่งผลที่ไดจ้ะช่วยพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและเป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรบัผูส้อนที่สนใจ

ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 

      1. เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณา

การของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม 



       2 .  เพื่ อพ ัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของนัก เ รี ยน             

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

       3. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 

       ในการวจิยัคร ัง้น้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

      1. เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยัเป็นเน้ือหาวชิาชีววิทยา 3 สาระ

เพิ่มเติม เรื่อง การสืบพนัธุข์องพืชดอก และ เรื่อง โครงสรา้งและ

การเจริญเติบโตของพืชดอก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบั

ปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  

      2. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยั คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ 

ศึกษา 2562   

 

วธิดี าเนินการวจิยั 

 

ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการมาใชใ้นกิจกรรม

การเรียนการสอนมขี ัน้ตอนตามวงจรปฏบิตัิการดงัน้ี 

 ข ัน้ที่ 1 ข ัน้วางแผน (Planning) วิเคราะหส์ภาพปญัหา

การเรียนการสอน ศึกษาส ารวจและวิเคราะหห์ลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข ัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง  พ.ศ. 2560) 

ก าหนดเน้ือหาที่น ามาใชจ้ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวทาง

ในการสรา้งเครื่องมอืวจิยั ด าเนินการสรา้งเครื่องมอืและหาคุณภาพ

เครื่องมอื 

 ข ัน้ที่ 2 ข ัน้ปฏิบตัิ (Action) ด าเนินการปฏิบติัการจดั

กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา กบักลุ่มเป้าหมาย 

โดยแบ่งเป็น 2 วงจรปฏบิตัิการ ในวงจรปฏบิตัิการที่ 1 จดักิจกรรม

การเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การ

สืบพนัธุ์ของพืชดอก โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1-4 วงจร

ปฏิบตัิการที่ 2 จดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง  

สะเต็มศึกษาที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงจากวงจรปฏิบตัิการที่ 1 เรื่อง 

โครงสรา้งและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใชแ้ผนการจดัการ

เรียนรูท้ี่ 5-8 

 ข ั้นที่  3  ข ั้นส ัง เกต  (Observation)  ด า เ นินการ ใช ้

เครื่องมอืและเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลขณะที่ท  าการจดักิจกรรม

การเรียนรู ้โดยการสงัเกตและจดบนัทกึขอ้มูลพฤติกรรมนกัเรียนที่

เกิดขึ้นในระหว่างที่จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ข ัน้ที่ 4 ข ัน้สะทอ้นผล (Reflection) หลงัจากด าเนินการ

จ ัดกิจกรรมการเรียนรูจ้บแต่ละวงจรปฏิบตัิการ ผูว้ิจ ัยไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้

บูรณาการ ทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดสอบและ

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตมาวเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูเพื่อน าไปพฒันา

ในวงจรปฏบิตัิการต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

       กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสมเดจ็พมิพพ์ฒันาวทิยา อ าเภอ

ศรีสมเดจ็ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 31 คน จ าแนกเป็น 

 1. นักเรียนที่มีป ัญหาดา้นท ักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ จ านวน 18 คน 

 2. นักเรียนที่มีป ัญหาดา้นผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน 

จ านวน 13 คน 

 

เครื่องมือการวิจยั 

 

     1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา วงจรปฏบิตัิการที่ 1 เรื่อง การสบืพนัธุข์องพชืดอก จ านวน 4 

แผน ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมเวลา 12 ชัว่โมง วงจรปฏบิตัิการที่ 2 เรื่อง 

โครงสรา้งและการเจริญเติบโตของพชืดอก จ านวน 4 แผน ๆ ละ 3 

ชัว่โมง รวมเวลา 12 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรูไ้ดผ้่านการ

หาคุณภาพ มเีฉลีย่เท่ากบั 4.73 ความเหมาะสมมากที่สุด 

     2. แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ 

เป็นแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ โดยมค่ีา

ดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.80-1.00 



     3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ วงจรปฏิบตัิการที่ 1 

จ านวน 20 ขอ้ วงจรปฏิบตัิการที่ 2 จ านวน 20 ขอ้  มีค่าความ

เช่ือม ัน่ท ัง้ฉบบั (rcc) เท่ากบั 0.84 

     4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู แ้บบ

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบใชม้าตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

1.00  

 5. แบบสมัภาษณ์การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 

 วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ด าเนินการตามวงจรปฏบิตัิการ 2  

วงจรปฏบิตัิการ โดยแต่ละวงจรมขี ัน้ตอน ดงัน้ี  

 

 1. วงจรปฏบิตัิการที่ 1   

 

    ข ัน้ที่ 1 ข ัน้วางแผน  (Planning)  

   1) ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ก าหนดเน้ือหา

สาระวิทยาศาสตร์ที่จะน ามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรูก้บันกัเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเอกสารและงานวจิยั 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสมัภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบั

การจดัการเรียนรู ้เพื่อน ามาใชว้างแผนการจดัการเรียนรูแ้ละเป็น

แนวทางในการแกป้ญัหา 

   2) ด าเนินการสรา้งและพฒันาเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจยั 

ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง   

สะเต็มศึกษา จ านวน 8 แผน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวม

ขอ้มลูคือ แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ 

และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทา้ยวงจรปฏิบติัการ  

ที่ 1 และ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสมัภาษณ์นกัเรียน 

ตามข ัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื 

 

     ข ัน้ที่ 2 ข ัน้ปฏบิตัิ (Action) 

  น าแผนการจ ัดการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง    

สะเต็มศึกษา เรื่อง การสบืพนัธุข์องพชืดอก มาใชก้บักลุม่เป้าหมาย 

โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1-4  

     

     ข ัน้ที่ 3 ข ัน้สงัเกต (Observation) 

  ใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต

พฤติกรรมของนกัเรียน ในขณะที่ท  าการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมท ัง้รายกลุ่ม

และรายบุคคล จดบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมนกัเรียนที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างที่จดักิจกรรมการเรียนรู ้

 

     ข ัน้ที่ 4 ข ัน้สะทอ้นผล (Reflection) 

  หลงัจากด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูจ้นครบทัง้ 4 

แผนการจดัการเรียนรู ้ในวงจรปฏบิติัการที่ 1 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ

และทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทา้ยวงจรปฏิบติัการที่ 1 กบั

กลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัประเมินผลการทดสอบ จากนัน้สมัภาษณ์

นกัเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 เพื่อวิเคราะหห์าสาเหตุ

ของปญัหาและผลการปฏบิตัิเพื่อออกแบบการจดัการเรียนรูใ้นวงจร

ปฏบิตัิการที่ 2 ใหม้คุีณภาพยิ่งขึ้น 

  

 2. วงจรปฏบิตัิการที่ 2  

 

      ข ัน้ที่ 1 ข ัน้วางแผน (Planning)   

  ผู ว้ิจ ัยวิเคราะห์ขอ้มูลของปัญหาและผลการปฏิบตัิ

กิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของ

วงจรปฏิบตัิการที่ 1 แลว้น าไปพฒันาจากจุดบกพร่องของวงจร

ปฏบิตัิการที่ 1 เพื่อใชใ้นวงจรปฏบิตัิการที่ 2 ต่อไป 

. 

      ข ัน้ที่ 2 ข ัน้ปฏบิตัิ (Action) 

   น าแผนการจ ัดการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง    

สะเต็มศึกษา เรื่อง โครงสรา้งและการเจริญเติบโตของพืชดอก       

ที่พฒันาปรบัปรุงขอ้จุดบกพร่องจากวงจรปฏิบตัิการที่ 1 มาใชก้บั

กลุม่เป้าหมาย โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5-8 

       



      ข ัน้ที่ 3 ข ัน้สงัเกต (Observation)       

   ใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคการรวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกต

พฤติกรรมของนกัเรียน ในขณะที่ท  าการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน

โดยใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมท ัง้รายกลุ่มและรายบุคคล จดบนัทึก

ขอ้มูลพฤติกรรมนกัเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จดักิจกรรมการ

เรียนรู ้

 

      ข ัน้ที่ 4 ข ัน้สะทอ้นผล (Reflection)   

   หลงัจากด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูจ้บในวงจร

ปฏบิตัิการที่ 2 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการน าแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ ทางก าร เรียน แบบว ัดท ักษะกระบวนกา รท าง

วิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการทา้ยวงจรปฏิบตัิการไปทดสอบกับ

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายหลงัจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู ้ และน า

แบบสอบถามความพึงพอใจไปใหน้กัเรียนกลุ่มเป้าหมายตอบ น า

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดสอบและขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกต สอบถาม 

มาวเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูเพื่อน าไปพฒันาในวงจรต่อไป  
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี    

 1. วิเคราะหท์กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ  

และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5       

ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ใชส้ถติิพื้นฐานในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา สถิติพื้นฐานที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจิยั 

 

1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ขัน้บูรณาการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ่้านเกณฑ์   

รอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 ตาราง 1 : ผลการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

        ข ัน้บูรณาการวงจรปฏบิตัิการที่ 1 และ 2 

 

* คือนกัเรียนที่ไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 70 

 

 จากตาราง 1 พบว่า วงจรปฏบิตัิการที่ 1 นกัเรียนที่ไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 

14.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 คิดเป็นรอ้ยละ 71.94 มี

นกัเรียนที่มทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผ์่านเกณฑป์ระเมนิ

รอ้ยละ 70 จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

รอ้ยละ 70 จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22  

นกัเรียน 

คนที่ 

วงจรปฏบิตัิการที่ 1 วงจรปฏบิตัิการที่ 2 

คะแนน 

(20) 
รอ้ยละ 

คะแนน 

(20) 
รอ้ยละ 

1 13 65* 16 80 

2 12 60* 15 75 

3 14 70 17 85 

4 15 75 16 80 

5 13 65* 15 75 

6 13 65* 16 80 

7 14 70 16 80 

8 15 75 16 80 

9 16 80 17 85 

10 16 80 18 90 

11 15 75 17 85 

12 15 75 17 85 

13 14 70 16 80 

14 15 75 17 85 

15 15 75 17 85 

16 15 75 18 90 

17 15 75 17 85 

18 14 70 16 80 

เฉลีย่ 14.39 71.94 16.50 82.50 

S.D. 1.09  086  



 จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน พบว่า ส่วน

ใหญ่ใหค้วามสนใจในการเรียนรูเ้ป็นอย่างดีเขา้ใจในกระบวนการ

เรียนรูโ้ครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถศึกษาคน้ควา้ 

ร่วมกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยยึดผลการเรียนรูเ้ป็นหลกัในการด าเนิน

กิจกรรม นกัเรียนแสดงพฤติกรรมการอยากรู ้มคีวามกระตือรือรน้ 

สนใจ และสามารถก าหนดกรอบแนวทางการเรียนรู ้ บูรณาการ

เน้ือหาสะเต็มศึกษาในข ัน้การเรียน แต่ละกลุ่มสามารถทดลองตาม

เคา้โครงของโครงงาน สามารถบนัทึกและน าความรูม้าสรุปผล 

จดัท ารายงาน และน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้งเหมาะสม มส่ีวนร่วม

ในการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล แต่ยงัมี

นกัเรียน 4 คน ที่มผีลการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ข ัน้บูรณาการไมผ่่านเกณฑ ์และจากการสมัภาษณ์ พบว่า  

  คนที่ 1 นกัเรียนไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรูแ้บบโครงงาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงไม่สามารถระบุประเด็นปญัหาและหา

วิธีการต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา ไม่สามารถสรา้งแนวคิด

เช่ือมโยงระหว่างปัญหากับวตัถุประสงค์และสมมติฐาน จึงไม่

สามารถคาดคะเนค าตอบเพื่อตัง้สมติฐานได ้

  คนที่ 2 นกัเรียนมกีารศึกษาคน้ควา้เอกสารที่นอ้ยจนเกินไป 

จึงไม่เกิดการสรา้ง “ความคิด” (idea) ว่าปญัหาที่เกี่ยวขอ้งคืออะไร 

ไม่สามารถเปลี่ยนประเด็นปญัหาไปเป็นวตัถุประสงค์ได ้ จึงไม่

สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างปรากฎการณ์หรือตวัแปรได ้

ซึ่งส่งผลใหก้ารตัง้สมมติฐานไมถู่กตอ้ง 

  คนที่ 3 นกัเรียนไม่เขา้ใจเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการ

อธิบายความหมาย ขอบเขตของตวัแปรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบั

การศึกษาหรือการทดลองไดช้ดัเจนและไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาท าใหก้ าหนดนิยามเชิง

ปฏบิตัิการไมถู่กตอ้ง   

  คนที่ 4 นกัเรียนไมส่ามารถก าหนดความหมายและขอบเขต

ของตวัแปรที่อยู่ในสมมติฐานที่ตอ้งการทดสอบได ้และมกีารใชค้ า

หรือภาษาที่ก ากวม ไม่ชดัเจน จึงไม่สามารถอธิบายสิ่งที่สงัเกตได ้

ส่งผลใหน้กัเรียนไมส่ามารถก าหนดนิยามเชิงปฏบิตัิการไดถู้กตอ้ง   

  ผูว้ิจยัน าผลการทดสอบรวมทัง้ผลจากการสมัภาษณ์

นกัเรียนที่ไมผ่่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 มาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุง

และพฒันาจุดบกพร่องในแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5-8 โดยในแต่ละ

ข ัน้ตอนมรีายละเอียด เทคนิค วธิีการจดัการเรียนการสอน ข ัน้ตอน 

การท าโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ช ัดเจนใหม้ีความ

เหมาะสมกบันกัเรียนเพื่อใชใ้นวงจรปฏบิตัิการที่ 2 ต่อไป 

 วงจรปฏิบตัิการที่ 2 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ไดป้รบัปรุงและพฒันาจากวงจร

ปฏบิตัิการที่ 1 พบว่า นกัเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ข ัน้บูรณาการ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 16.50 คิดเป็นรอ้ยละ 82.50 

นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการผ่าน

เกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

      

  2. ผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาใหผ่้านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

ตารางที่ 2 : ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วงจรปฏบิตัิการที่ 1 และ 2 

 

* คือนกัเรียนที่ไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 70  

 

นกัเรียน 

คนที่ 

วงจรปฏบิตัิการที่ 1 วงจรปฏบิตัิการที่ 2 

คะแนน

(20) 
รอ้ยละ 

คะแนน 

(20) 
รอ้ยละ 

1 15 75 18 90 

2 13 65* 16 80 

3 12 60* 15 75 

4 14 70 17 85 

5 13 65* 16 80 

6 16 80 18 90 

7 14 70 16 80 

8 12 60* 17 85 

9 16 80 18 90 

10 11 55* 15 75 

11 16 80 18 90 

12 12 60* 17 85 

13 17 85 18 90 

เฉลีย่ 13.92 69.62 16.85 84.23 

S.D. 1.93  1.14  



 จากตาราง  2 พบว่า วงจรปฏิบตัิการที่ 1 ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยรวมมค่ีาเฉลี่ย

เท่ากบั 13.92 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 69.62  

มนีกัเรียนที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จ านวน 

7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.84 ไม่ผ่านเกณฑ ์6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

46.16  

 จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน พบว่า ส่วน

ใหญ่ใหค้วามสนใจในการเรียนรูเ้ป็นอย่างดีเขา้ใจในกระบวนการ

เรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มคีวามกระตือรือรน้

ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  และท าไดส้  าเร็จ มส่ีวนร่วมในการเรียนรู ้

จากการปฏบิตัิกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล แต่ยงัมนีกัเรียนจ านวน 

6 คน ที่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์ จากการสมัภาษณ์ 

พบว่า  

คนที่ 1 นกัเรียนยงัไม่สามารถบูรณาการเน้ือหาวิชาตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาและไม่มคีวามชดัเจนในการเรียนรูข้า้มวชิา จึง

ส่งผลใหน้กัเรียนไมส่ามารถก าหนดแนวทางในการเรียนรูไ้ด ้

      คนที่ 2 นกัเรียนยงัไม่สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรือก าหนด

เป้าหมายในการแกป้ญัหาที่ช ัดเจนไดแ้ละไม่เขา้ใจกระบวนการ

เรียนรูใ้นแต่ละข ัน้ตอนของการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทาง   

สะเต็มศึกษา ท าใหไ้มส่ามารถวเิคราะหแ์ละเช่ือมโยงขอ้มลูได ้

คนที่ 3 นกัเรียนไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรูแ้บบโครงงาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงไม่สามารถออกแบบการทดลองตาม

เคา้โครงของโครงงานได ้

      คนที่ 4 นกัเรียนไมส่ามารถจ าแนก จดัหมวดหมูข่องขอ้มูล

ต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา จึงท าใหน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการ

แกป้ญัหาไมถู่กตอ้ง  

      คนที่ 5 นกัเรียนไม่เขา้ใจกรอบแนวทางการเรียนรูต้ามผล

การเรียนรู ้จึงท าใหไ้มส่ามารถพฒันาโครงงานตามข ัน้ตอนที่ก าหนด 

สบืคน้ขอ้มลูอย่างไมม่คีวามหมาย ส่งผลใหเ้ช่ือมโยงขอ้มลูไมไ่ด ้    

      คนที่ 6 นกัเรียนไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรูแ้บบโครงงาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงไม่สามารถระบุประเด็นปญัหาและหา

วธิีการต่าง ๆ มาใชใ้นการแกป้ญัหาได ้

  ผูว้ิจยัน าผลการทดสอบรวมทัง้ผลจากการสมัภาษณ์

นกัเรียนที่ไมผ่่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 มาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุง

และพฒันาจุดบกพร่องในแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5-8 โดยในแต่ละ

ข ัน้ตอนใหม้ีรายละเอียด เทคนิค วิธีการจ ัดการเรียนการสอน 

ข ัน้ตอนการท าโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ชดัเจนมากขึ้น 

เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบันกัเรียนเพื่อใชใ้นวงจรปฏิบตัิการที่ 2 

ต่อไป 

 วงจรปฏิบตัิการที่ 2 การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงแกไ้ขจากวงจรปฏิบตัิการ

ที่ 1 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียนโดยรวม       

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 16.85 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

84.23 นกัเรียนมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70     

ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100  
 

3 .  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น                   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา  

ตาราง 3 : ผลการศึกษาความพงึพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ  

      โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนกัเรียนชัน้มธัยม  

      ศึกษาปีที่ 5 

ขอ้ค าถาม X  S.D. 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

1. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้เกดิความสนุกสนาน 
4.52 0.63 มากทีสุ่ด 

2. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้ไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลาย 
4.97 0.18 มากทีสุ่ด 

3. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้ไดรู้จ้กัการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
4.48 0.57 มาก 

4. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้มคีวามรูท้ีพ่สูิจนไ์ดจ้รงิ 
4.71 0.69 มากทีสุ่ด 

5. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้เกดิการคิดทบทวน เพือ่น าไปสู่การ

สรุปอยา่งสมเหตสุมผล 

4.81 0.40 มากทีสุ่ด 

6. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่ขา้พเจา้ไดร้บัความรูใ้หม่ๆ 
4.52 0.68 มากทีสุ่ด 

7. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้กึ

วา่เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะส าหรบัขา้พเจา้ 
4.81 0.40 มากทีสุ่ด 

8. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้รูส้ึก

วา่ขา้พเจา้ไดล้งมอืท  าการทดลองดว้ยตนเอง 
4.48 0.63 มาก 

 



ตาราง 3 (ต่อ)  

   

ขอ้ค าถาม X  S.D. 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

9. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่คิดไดใ้นหลายแงม่มุ 
4.77 0.43 มากทีสุ่ด 

10. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้เกดิความสนใจในวชิาชวีวทิยา 
4.94 0.25 มากทีสุ่ด 

11. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพือ่น ๆ 
4.77 0.43 มากทีสุ่ด 

12. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้สามารถท าอะไรดว้ยตนเองได  ้
4.42 0.50 มาก 

13. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้สามารถแสดงความคิดเหน็ได ้

อยา่งอสิระเสรี 

4.97 0.18 มากทีสุ่ด 

14. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้และสมาชกิในกลุม่ยอมรบัฟงั

ความคิดเหน็ของกนัมากขึ้น 

4.61 0.50 มากทีสุ่ด 

15. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่เป็นการขา้พเจา้สามารถสรา้งสรรค์

ชิ้นงานทีด่ไีด ้

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

16. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่มผีลการเรยีนทีด่ขี ึ้น 
4.61 0.50 มากทีสุ่ด 

17. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่เป็นสาระส าคญัส าหรบัขา้พเจา้ 
4.00 0.63 มาก 

18. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้เขา้ใจกบัสมาชกิในกลุม่มากขึ้น 
4.68 0.79 มากทีสุ่ด 

19. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

เกดิความรูส้กึภูมใิจในตนเอง 
4.97 0.18 มากทีสุ่ด 

20. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึ้นท  าใหข้า้พเจา้

รูส้กึวา่ขา้พเจา้ไดร้บัความรูจ้ากการลงมอื 

ปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

4.94 0.36 มากทีสุ่ด 

รวมเฉลีย่ 4.70 0.08 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง 3 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บั

การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มคีวาม

พงึพอใจ เฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.08 ซึ่งอยู่ในความพงึใจระดบัมากที่สุด 

 
 

สรุปผลและอภปิรายผลการวจิยั 

1. สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

    1.1 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     

ข ัน้บูรณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 

วงจรปฏิบตัิการที่ 1 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 14.39 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 คิดเป็นรอ้ยละ 71.94 มนีกัเรียนที่มทีกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรผ์่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 จ านวน 

14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 จ านวน      

4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 

 วงจรปฏิบตัิการที่ 2 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงจาก

วงจรปฏิบตัิการที่ 1 แลว้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

ข ัน้บูรณาการ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 16.50 คิดเป็นรอ้ยละ 82.50 

นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการผ่าน

เกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    1.2 การพฒันาผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียนของนกัเรียน    

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 วงจรปฏิบตัิการที่ 1 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่าก ับ 13.92 จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 69.62 มนีกัเรียนที่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 

จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.84 ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 

จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.16 

   วงจรปฏิบตัิการที่ 2 นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงแกไ้ข

จากวงจรปฏบิติัการที่ 1 นกัเรียนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

โดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 16.85 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น

รอ้ยละ 84.23 พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70   

ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 



     1.3 การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา มคีวามพึงพอใจ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.08 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สุด 

 

2. อภปิรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

     2.1 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     

ข ัน้บูรณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 

70 ของคะแนนเต็ม วงจรปฏิบ ัติการที่  1 นักเรียนมีท ักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 

14.39 คิดเป็นรอ้ยละ 71.94 มนีกัเรียนที่ผ่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 

70 จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 วงจรปฏิบตัิการที่ 2 

นกัเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ เฉลี่ย

โดยรวมเท่ากบั 16.50 คิดเป็นรอ้ยละ 82.50 นกัเรียนผ่านเกณฑ์

ประเมนิรอ้ยละ 70 ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผลการวิจยัปรากฏ

เช่นน้ี เน่ืองมาจากนกัเรียนไดร้บัการจ ัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มี

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ มขี ัน้ตอนที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการสบืคน้หาความรูจ้าก

แหลง่เรียนรูต่้าง ๆ รูจ้กักระบวนการท างานเป็นกลุม่ อีกท ัง้กิจกรรม

การเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษามลีกัษณะการเรียนรูท้ี่ต ัง้อยู่บน

ฐานของการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน [4] ซึ่งการเรียนรูแ้บบ    

สะเต็มศึกษาเป็นวธิีการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาท ัง้ดา้น

อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะที่จ  าเป็นในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ  

ดว้ยตนเอง เกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่แค่การท่องจ าอย่าง

เดยีว [11] การจดักิจกรรมการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาที่มกีารบูรณาการ

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร ์ผ่านการจดั

กิจกรรมการเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบ

ความรูพ้ื้นฐาน ใชจ้ินตนาการ ศึกษาคน้ควา้ ส ารวจ ตรวจสอบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละออกแบบการแกป้ ัญหา ท าใหน้ักเรียน

สามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการแกป้ญัหาในชีวิตประจ าวนั

ได ้[6] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลศกัดิ์ แสงพรมศรี และคณะ 

[10] ที่ ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ท ักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูงและเจตคติต่อการเรียนเคมีของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา

กบัแบบปกติ พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้

สูงและเจตคติที่ดต่ีอการเรียนเคม ี สูงกว่าการเรียนรูแ้บบปกติ และ

ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของ ร ัตน์ดาวลั วรรณปะเถาว์ และ

ประสาท เนืองเฉลมิ [3] ที่ศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง

สะเต็มศึกษามผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 และมี

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการผ่านเกณฑร์อ้ยละ 

70 เมื่อสิ้นสุดวงจรปฏิบตัิการที่ 2 [10] มคีวามสามารถในการคิด

แกป้ญัหาต่าง ๆ ไดด้ีกว่านกัเรียนที่ไม่ไดร้บัการจดัการเรียนการ

สอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่อยู่ในระดบัเดยีวกนัซึ่งแสดงใหเ้ห็น

ว่านกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละสามารถน า

ความรู ไ้ปใช ใ้นชีวิตประจ าว ันไดม้ีเจตคติที่ ดี ต่อการ เ รี ยน

วทิยาศาสตรห์รือวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัสะเต็มศึกษา [15] ซึ่งแนวทางใน

การจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู ้

ตามสภาพจริง 

  2.2 การพฒันาผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียนของนกัเรียน    

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ใหผ้่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

วงจรปฏิบติัการที่ 1 นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

โดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 13.92 คิดเป็นรอ้ยละ 69.62 มนีกัเรียนที่มี

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.84 วงจร

ปฏิบติัการที่ 2 มีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเฉลี่ย

เท่ากบั 16.85 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 84.23 

และนกัเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ท ัง้น้ี

เป็นผลมาจากนกัเรียนทุกคนไดฝึ้กปฏิบตัิตามข ัน้ตอนการจ ัดการ

เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตามแผนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบตัิการที่ 1 และ วงจรปฏิบตัิการ

ที่ 2 ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรูผ้่านกิจกรรมที่บูรณาการ

การเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ เทคโนโลย ีผนวกกบัแนวคิด

การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตรโ์ดยนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมเพื่อ

พ ัฒนาความรู ค้วามเข า้ใจและฝึกท ักษะดา้นวิทยาศาสตร์ 



คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และไดน้ าความรู ไ้ปออกแบบช้ินงาน

หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกป้ญัหาที่เกี่ยวขอ้ง

กับชีวิตประจ าว ัน เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยีซึ่ ง เป็นผลผลิตจ าก

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม [10] การจดัการเรียนรูแ้บบ

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบดว้ย 3 ระยะ 5 ข ัน้ 

ดงัน้ี ระยะที่ 1 เริ่มตน้โครงงาน ม ี2 ข ัน้ คือ ข ัน้ที่ 1 ข ัน้จุดประกาย

ความสนใจ ข ัน้ที่ 2 ข ัน้วางแผนก าหนดแนวทางการศึกษาเรียนรู ้

ระยะที่ 2 การพฒันาโครงงาน ม ี2 ข ัน้ คือ ข ัน้ที่ 3 ข ัน้เรียนรูต้าม

ข ัน้ตอนที่ก าหนด ข ัน้ที่ 4 ข ัน้จดัท ารายงาน ระยะที่ 3 ม ี1 ข ัน้ คือ 

ข ัน้ที่ 5 ข ัน้น าเสนอผลงาน ซึ่งข ัน้ตอนของการเรียนรูท้ ัง้ 5 ข ัน้นัน้

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสงสยั สนใจใคร่รู ้และรูจ้กัวิเคราะหเ์พื่อ

วางแผนและก าหนดแนวทางการเรียนรูใ้นประเด็นที่กลุ่มหรือตน

สนใจ ช่วยกนัระดมความคิดเห็นวางแผนและออกแบบช้ินงานดว้ย

วิธีการที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การสรา้งช้ินงานและปฏิบตัิจริง รูจ้กั

และร่วมกนัจดัท ารายงาน สรุป และสามารถน าเสนอผลงานใน

รูปแบบที่เหมาะสมพรอ้มท ัง้บอกปญัหาที่เกิดขึ้นในระหว่างจ ัดท า

โครงงานหรือท าการทดลองพรอ้มบอกวิธีการแกไ้ขปัญหา ถา้

นกัเรียนยงัไม่สามารถแกป้ญัหาตามเงื่อนไขหรืออาจแกป้ญัหาได ้

ตามเงื่อนไขแลว้ และตอ้งปรบัปรุงใหด้ีขึ้นพรอ้มท ัง้อธิบายและ

เหตุผลประกอบ [1] ซึ่งนกัเรียนจะไดว้เิคราะหป์ญัหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ คน้หาขอ้มลู แนวคิด วธิีการแกป้ญัหา ปฏบิตัิตามข ัน้ตอนได ้

ถูกตอ้ง การเรียนรูแ้บบโครงงานหรือการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐาน เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มต่อการ

ด ารงชีวิตและปรบัตวัในศตวรรษที่ 21 และย ังมีส่วนร่วมในการ

ท างานเป็นกลุ่มร่วมกันแกป้ ัญหา สอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของ 

ราวรรณ์ ทิลานนัท ์[12] ที่ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน 

สะเต็มศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน       

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรเมศวร ์

วงศ์ชาชม [13] ที่ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรูต้าม

แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกบัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ว่ามผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง

กนัอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู แ้บบ

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการเรียน

วิชาชีววิทยาเพิ่มสูงขึ้น และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลศกัดิ์ 

แสงพรมศรี และคณะ [10] ที่ท  าการศึกษาการเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บั

การจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษากบัแบบปกติ โดยการศึกษาครัง้น้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียน พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส าคญั

ทางสถติิที่ระดบั .01  

  2.3 การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา มคีวามพึงพอใจ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.08 มคีวามพงึใจอยู่ในระดบั มากที่สุด  ท ัง้น้ีเป็น

ผลเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียน

ไดล้งมือศึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในสิ่งที่ตนเอง

ตอ้งการที่จะรู ้หรือตอ้งการที่จะหาค าตอบ อีกท ัง้ยงัมีการจ ัด

สภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนมอีิสระ ครูไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการ

เรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่เตรียมไว ้และจดักิจกรรมการ

เรียนรูท้ี่หลากหลายมสีื่อที่ครบครนัและทนัสมยั ซึ่งผูเ้รียนไดท้  างาน

กลุ่มและร่วมกนัอภิปราย มกีารซกัถามและแสดงความคิดเห็น มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จึงท าใหผู้เ้รียนไม่เบื่อหน่ายและ เกิดความ

สนุกสนาน ผูเ้รียนกลา้ที่จะแสดงออกและมคีวามสนใจในการเรียน

จึงท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองและมีความพึงพอใจในการ

ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่ง

เป็นการจดัการแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม

และคณิตศาสตร์ สอดคลอ้งกับผลจากการศึกษาบางส่วนของ 

Scott [15] ช้ีใหเ้หน็ว่านกัเรียนสมคัรใจที่จะเขา้ร่วมหอ้งเรียนสะเต็ม

ศึกษา มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาต่าง ๆ ไดด้กีว่าเดก็นกัเรียน

ระดบัเดียวกนัที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมและนกัเรียนกลุ่มที่เขา้ร่วมยงับอกอีก

ว่า หากพวกเขาไดร้บัโอกาสและการสนบัสนุนส่งเสริมใหส้ามารถ

เรียนรูท้ี่จะแกป้ญัหาที่พบเจอในชีวิตและฝึกปฏิบตัิงานจริงหรือให ้

รบัผิดชอบท าโครงงานขึ้นมาสกัช้ิน แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนเกิด

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

เพื่อขอส าเร็จการศึกษา และม ัน่ใจว่าสามารถส าเร็จการศึกษาข ัน้

พื้นฐานไดอ้ย่างแน่นอน จึงเป็นการบ่งบอกว่านกัเรียนเกิดความ   

พึงพอใจต่อการเรียนวทิยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสะเต็มศึกษา และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dowey [7] ที่ไดศึ้กษาความสนใจใน



การรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร ์ โดยใชก้ลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ เรียนในหลกัสูตรสะเต็มศึกษา พบว่า 

นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูใ้นหลกัสูตรสะเต็มศึกษา มคีวาม

สนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น สอดคลอ้งกบั Tseng และคณะ 

[16] ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร ์ในการเรียนรูแ้บบโครงงาน 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพงึพอใจก่อนและหลงัการไดร้บั

การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐานที่บูรณาการ     

สะเต็มศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไดร้ ับการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยโครงงานเป็นฐานมีความพงึพอใจต่อ

วิศวกรรมเปลี่ยนไป อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ จากการสมัภาษณ์

เกือบท ัง้หมดแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของสะเต็มศึกษา คือ 

ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นสะเต็มศึกษาจะเ ป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตสามารถน ามาใชเ้พื่อ

แกป้ญัหาที่เกิดขึ้นจริงได ้ สามารถสรา้งโลกที่มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพิ่มมากขึ้น สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความหมายของการ

เรียนรูแ้ละอยากที่จะเรียนรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การประกอบอาชีพที่ เกี่ยวขอ้งกับสะเต็มศึกษาในภายภาคหนา้

เพิ่มขึ้น  

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช ้

 

1. ขอ้เสนอแนะท ัว่ไป 

      1.1 กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาร่วมกบั 

การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ครูผูส้อนควรจดัแหลง่เรียนรู ้

ที่หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ 

      1.2 กิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ 

ครูผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศใหค้รบกระบวนการที่กระตุน้ให ้

ผูเ้รียนเกิดการคิดวเิคราะหแ์ละพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์ 

 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร ัง้ต่อไป  

      2.1 ควรศึกษาและพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาร่วมกบัการเรียนรูใ้นระดบัชัน้อื่น ๆ เน้ือหา 

อื่น ๆ เพื่อเป็นการศึกษาว่ากิจกรรมขา้งตน้มคีวามเหมาะสมกบั

ระดบัชัน้อื่นและเน้ือหาอื่นหรือไม ่   

       2.2 ควรศึกษาและพฒันาการจดัการเรียนรูต้ามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาร่วมกบัวธิีสอนแบบอื่น เพื่อศึกษาว่ากิจกรรมขา้งตน้ 

มคีวามเหมาะสมกบัวธิีการสอนอื่น ๆ หรือไม ่  

      2.3 ครูควรใหน้กัเรียนเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองโดยให ้

นกัเรียนมอีิสระในดา้นการคิดภายใตข้อบเขตของเน้ือหา 
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