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พิพิธชัย สรอยชมภูพงศ 2564 : การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง 

สภาพสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือออกแบบ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การ

จัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรยีนและ

หลังเรียน (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมนครพนม จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 28 คน ไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะ

ตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล, ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา สภาพสมดุล, แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนรู เรื่อง สภาพสมดุล และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 

ตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล 

 ผลการศึกษา พบวา  (1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เทากับ 83.71 / 82.74  ซ่ึงเปนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (2) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล มีคาเฉลี่ย หลังเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล  มีความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดย

สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และชวยพัฒนาการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรูพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนรู ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใหกับการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชา

อ่ืน ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ใหสูงยิ่งข้ึนตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ทานผูอํานวยการสายัน

ปองไป ผูอํานวยการโรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของ

อาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ นางอุษณา ปอมลิขิตกุล นางสาวชณิการ ผันผอน และนางสาวชลธิชา กุลยะ 

ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินการวิจัย จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี พรอมท้ัง 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีเปนกําลังใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจน 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูเปนอยางดี 

อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีท้ังหมดนี้ 

ใหแกเหลาคณาจารย ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของ 

และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรอง 

ตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูวจิัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว และยินดีท่ีจะรับฟงคําแนะนําจากทุกทาน 

ท่ีไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 

พิพิธชัย สรอยชมภูพงศ 

                 18 สิงหาคม 2564 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางท้ังในสังคมไทยและในสังคมโลก วาการศึกษาในปจจุบันนั้น

กําลังกาวผานเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยนวัตกรรมหรือการศึกษาในยุค 4.0 อันเปนผลมาจาก

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทักษะ วิธีการ ข้ันตอน ตลอดจน บริบทของการเรยีนรู ซ่ึงมุงเนนไปสู

กระบวนการเรียนรูในรูปแบบของ 3R7C อันประกอบดวย อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะดานการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ และในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความ

เขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะ

ดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้นเอง จึงสงผลใหรูปแบบ

กระบวนการจัดการเรยีนรู  

  ในสถานศึกษานําไปสูกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผันตัวเองเปนโคชไมใช

เปนผูสอน นักเรียนเปลี่ยนตนเองเขาสูผูเรียนรูตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของตนอยางแทจริง 

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู ซ่ึงนําไปสูการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของ

ผูเรียน (วิจารณ พานิช, 2555) 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติซ่ึงเก่ียวของกับ

การศึกษาบางประการ ไวดังนี้ ในหมวด 4 หนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) กําหนดให

ประชาชนคนไทยตองเขารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาภาคบังคับ และในหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 

มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา

ตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกัน

ระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ี

ดําเนินการกํากับสงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลท้ังนี้ 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษา

แหงชาติ และการดําเนินการ และการตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา การศึกษา

ท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ไดตามความถนัดของตน

และมีความรับผิดชอบตอครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในหมวด 16 การปฏิรปูประเทศ มาตรา 

258 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผลดังนี้ จ. ดานการศึกษา ขอ 4. ให
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สามารถดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก ใหสามารถดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนทุกระดับ ใหสามารถดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือใหผูเรียน

สามารถไดเรียนตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวย งานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ดังกลาวโดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ี  

  จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน พบวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560นั้น

ใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางยิ่ง มุงหวังใหการศึกษาเรียนรูเกิดข้ึนกับบุคลากรในประเทศ ทุกชน

ชั้นทุกชวงวัย พรอมท้ังมุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมตามความถนัดของแตละ

บุคคลอีกท้ังกําหนด ใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ี

ตอไป (วิชาญ ทรายออน, 2561) 

  ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางครอบคลุม กันในดานตางๆ 

ทางดานเชาวปญญาบุคลิกภาพ ความคิดสรางสรรค และพฤติกรรมตางๆ โดยผูสอนตองทําความเขาใจ 

กับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ การวิเคราะหผูเรียน รูจัก

ผูเรียนเปนรายบุคคล การใชจิตวิทยาเรียนรูและบูรณาการคุณธรรมคานิยม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษาการออกแบบการเรียนรูตามสภาพจริง ใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร และเชื่อมโยง

บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช

เครื่องมือการวัดท่ีหลากหลาย เพ่ือสะทอนผลการเรียนรูท่ีแทจริง ซ่ึงมีรูปแบบการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญท่ีหลากหลาย เชน วิธีการสอนแบบเนนปญหา วิธีการสอนแบบเนนโครงการ วิธีการสอนแบบ

เนนทักษะปฏิบัติวิธี การสอนแบบเนนกระบวนการสืบสวน วิธีการสอนแบบเนนกระบวนการคิด วิธีการ

สอนแบบเนนความคิดรวบยอด วิธีการสอนแบบเนนกระบวนการกลุม วิธีการสอนแบบตั้งคําถาม วิธีการ

สอนแบบโตวาที วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิธีการสอนแบบกรณีตัวอยาง วิธีการสอนแบบบทเรยีน

เรียนรูดวยตนเอง เปนตน ซ่ึงผูจัดการเรียนรูนั้นสามารถบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือให

เหมาะสมกับผูเรียนของตนไดอยางเต็มศักยภาพ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2556) 

  ท้ังนี้สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูรปูแบบ สะเต็มศึกษาซ่ึงเปนนวัตกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการสาขาวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร เขาดวยกัน โดยผานประสบการณการเรียนรูในกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู แบบใชเทคโนโลยีเปนฐานมุงหวัง เพ่ือใหเกิด

กระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนไดพัฒนา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหแกปญหา และคิดสรางสรรค

รวมท้ังเห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลย ีพรอมท้ังสรางแรงบันดาล

ใจในการเรียนรู เพ่ือขับเคลื่อนสูนวัตกรรม พรอมพัฒนาตนเองเขาสูประเทศไทย 4.0 หรือประเทศไทย

ในศตวรรษท่ี 21 ตอไป ซ่ึงการเรียนรู รูปแบบสะเต็มศึกษานั้นอาศัยการบูรณาการในดานตางๆ โดยอาจ
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จัดการเรียนรู ดวยการบูรณาการในรายวิชา บูรณาการพหุวิทยาการ บูรณาการ สหวิทยาการ หรือ

บูรณาการแบบขามสาขาวิชา ไดเชนเดียวกัน ซ่ึงประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษานี ้ผูเรียนจะมีทักษะการคิดวิเคราะห และสรางนวัตกรรมใหมๆ ท่ีใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลย ีและกระบวนการออกแบบวิศวกรรม เปนฐานไดผูเรียนเขาใจสาระวิชา และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมากข้ึน สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระวิชา 

หนวยงานของภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา พรอม

ท้ังสรางกําลังพลดานสะเต็มศึกษาของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของชาติตอไป (สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2557) 

  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะและศักยภาพของผูเรียนใหสูงข้ึนอีกดวยซ่ึงนําไปสูการจัดการเรียนรูดวย สะตีมศึกษา ซ่ึงมี

องคประกอบดังนี้ 1. สาขาวิทยาศาสตร 2. สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยี 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร 4. 

สาขาศิลปะศาสตร และ 5. คณิตศาสตร ซ่ึงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูครบท้ังในดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และศิลปะศาสตร นําไปสูกระบวนการพัฒนาผูเรียนไดอยางรอบดาน เต็มสมรรถนะท่ี

แทจริง (สุภัค โอฬาพิริยกุล, 2562) 

  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาชุดการเรียนรูตาม

แนวทางสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือจัดการเรียนรูใหกับ

นักเรียน 4 และดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในครั้งนี้ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 2.1 เพ่ือออกแบบ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75  

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล 

ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียน 

 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 3.1 ขอบเขตดานกลุมประชากร 

 กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา อําเภอเรณู

นคร จังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม

นครพนม จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 28 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหาในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ หนวยการเรียนรู สภาพสมดุล 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยยึดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 3.3 ระยะเวลาการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 รวมระยะเวลา 15 ชั่วโมง 

 3.4 ตัวแปรท่ีศึกษา  

  3.4.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล 

  3.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

   (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

   (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   (3) ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

4 สมมติฐานของการวิจัย  

 

 4.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75  

 4.2 ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียน สูงกวากอนเรียน 

 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล 

ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 

 

5 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 

 5.1 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

เพ่ือใชประกอบการจัดการเรียนรู เรื่อง สภาพสมดุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยรูปแบบ

บูรณาการ ประกอบดวย วิทยาศาสตร (Science), เทคโนโลย ี(Technology), วิศวกรรมศาสตร 
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(Engineer), ศิลปะศาสตร (Art) และคณิตศาสตร (Mathematics) จํานวน 1 ชุดการเรียนรู ระยะเวลา 

15 ชั่วโมง 

 5.2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) กระบวนการในท่ีนี้ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหวางเรียนท้ังหมด โดยคิดคะแนนจาก

การทําแบบฝก ใบกิจกรรม และคะแนนพฤติกรรมระหวางเรียน ประสิทธิภาพของ ผลลัพธ (E2) ในท่ีนี้ 

คือ หลังจากท่ีผูเรียนเรียนจบกระบวนการ คิดคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงไดมาจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ตัวเลข 75 

ตัวแรก (E1) คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีจากการทําแบบฝกใบกิจกรรม และ

คะแนนพฤติกรรมระหวางเรียน ในสัดสวน 40 : 40 : 20 คิดเปนรอยละ 75 ข้ึนไป ตัวเลข 75 ตัวหลัง 

(E2) คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ทุกคนท่ีจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (ทดสอบหลังเรียน) คิดเปนรอยละ 75 ข้ึนไป 

   5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ของผูเรียนรายบุคคล 

โดยพิจารณาจากการจัดการเรียนรู ตามชุดการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา โดยใชแบบทดสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เพ่ือทําการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนจากชุดการจัดการเรียนรูตามแนว  

สะตีมศึกษา 

   5.4 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สามารถวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 

6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 

 6.1 ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนการสอน (ผูเรียน) คือ มีชุดการจัดการเรียนรูตามแนวสะ

ตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

จัดการเรียนรู ตอไป 

 6.2 ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาวิชาชีพ (คร)ู คือ มีแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนว

สะตีมศึกษา เพ่ือสรางชุดการจัดการเรียนรู สําหรับรายวิชาอ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 

 6.3 ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับการบริหารจัดการศึกษา (สถานศึกษา) คือ มีความรวมมือในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดวยรูปแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูท่ีสูงข้ึน ตอไป 

 



 
 

บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

 1. ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส 

 1.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 1.2 แนวการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูแนวการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาฟสิกส 

 1.3 แนวทางการวัดผลการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

 2. ทฤษฎแีละเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.1 การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 

 2.2 การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

 2.3 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน 

 2.4 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

 3. ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 5. กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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1. ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาฟสิกส 

 

 แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมงานพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (2553) วางแนวทางและให

ความสําคัญ กับการจัดการเรียนรู โดยเปนกระบวนการท่ีสําคัญ ในการนําหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ตามท่ีกําหนดไว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาผูเรียนทาง ดานความรู ทักษะ และเจต

คติ โดยมีสวนประกอบ ดังนี้  

  1. จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน มีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1. มีคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 2. มีความรูอันเปนสากล 3. มีความสามารถในการสื่อสาร 4. มีความ

รักชาติมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลกและ 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย 

  2. มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โดยมาตรฐานการเรียนรู คือ เปาหมายท่ีสําคัญตอการ

พัฒนาผูเรียน ซ่ึงระบุสิ่งท่ีผูเรียนตองเรียนรู และปฏิบัติได พรอมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอัน

พึงประสงคโดยครอบคลุมท้ัง 8 สาระการเรยีนรู สําหรับตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งท่ีผูเรียนควรรู และ

ปฏิบัติได พรอมท้ังลักษณะของผูเรียน แตละชั้นป และชวงชั้น ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไวแตกตางกัน 

  3. ลักษณะสําคัญของผูเรียน กําหนดสมรรถนะผูเรียนไว 5 ดาน ดังนี้  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา  

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  4. คุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดไว 8 ประการ ดังนี้ 1. รักชาติศาสนกษัตริย  

2. ซ่ือสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงม่ันในการทํางาน  

7. รักความเปนไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ 

  5. การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสําคัญ กําหนดการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ 

และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู หรือตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไวโดยเนนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือใหมีกระบวนการท่ีหลากหลาย ยืดหยุน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมพรอม ท้ังตอง

คํานึงถึงความสําคัญ ในการใชสื่อ พัฒนาสื่อ ใชแหลงเรียนรู ประกอบภูมิปญญาทองถ่ิน และ การวัดและ

ประเมินผล อยางเหมาะสม ควบคูกันไปเพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

  6. การใชสื่อการเรียนรู เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียน โดยผูจัดการเรียนรูนั้นมี

บทบาทสําคัญ ในการจัดทํา พัฒนา เลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีดี มีความเหมาะสม ตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล ของผูเรียน ดังนั้น ควรใหการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมท้ังใหมี

การศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือความสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู และศักยภาพของผูเรียนท่ีแตกแตง

กัน 
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  7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน และตัดสินผลการ

เรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ซ่ึงสะทอน สมรรถนะของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี

ไดกําหนดไว โดยจัดระดับการวัดและการประเมินผลออกเปน 4 ระดับประกอบดวย  

1. ระดับชั้นเรียนความมุงหมาย เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูอยางไร 

และมีการตัดสินผลการเรียนเชนไร 2. ระดับสถานศึกษา คือ การวัดผลปลายภาคเรียน หรือรายป พรอม

ท้ังผลการประเมิน การอานคิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานั้น 4. การประเมินระดับชาติ เพ่ือรวบรวมขอมูลใชสําหรับการวางแผนยกระดับ และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตัดสินใจในระดับนโยบายของชาติตอไป  

 1.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2560) ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทันตอ ยุค ประเทศไทย 4.0 และประเทศไทยในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีมุงเนนกระบวนการเรียนรูดวยนวัตกรรม ไดกําหนดรายวิชา พ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 4 สาระ ดังนี้ 1. สาระวิทยาศาสตรชีวภาพ 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 3. วทิยาศาสตรโลกและอวกาศ และ 4. เทคโนโลย ีพรอมท้ังกําหนด สาระ

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม ไว4 สวน ดังนี้ 1. สาระชีววิทยา 2.สาระเคมี 3.สาระฟสิกส และ  

4. สาระโลก  ดาราศาสตร และอวกาศ เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบตนเองมากข้ึน จากวิธี 

การสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง และนําผลท่ีไดมาสรุปเปนหลักการ แนวคิด และองคความรู โดยมี

เปาหมาย ท่ีสําคัญประกอบดวย 1. เพ่ือใหเขาใจในหลักการทฤษฎี และกฎท่ีเปนพ้ืนฐานในวิชา

วิทยาศาสตร 2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร และขอจํากัดในการศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร 3. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางเทคโนโลย ี 

4. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธ ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มวลมนุษย และสิ่งแวดลอมใดท่ีมี

อิทธิพล และผลกระทบซ่ึงกันและกัน 5. เพ่ือนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ไปใชใหเกิดประโยชน ตอสังคมและการดํารงชีวิต 6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และจินตนาการ 

ความสามารถในการแกปญหา และ การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 

7. เพ่ือใหเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตรมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  

  โดยสาระฟสิกสไดกําหนดขอบขายไวดังนี้ 

   1. เขาใจธรรมชาติทางฟสิกสปริมาณ และการวัดการเคลื่อนท่ีแนวตรง แรง และกฎ

การเคลื่อนท่ีของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการ
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อนุรักษพลังงานกล โมเมนตัม และการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนไหวในแนวโคง รวมท้ังนําความรูไป

ใชประโยชน  

   2. เขาใจการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย ธรรมชาติของคลื่นเสียง การไดยิน

ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับเสียง แสง และการเห็น ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับแสง รวมท้ังนําความรูไปใช

ประโยชน  

   3. เขาใจแรงไฟฟากฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา 

และกฎของโอหม วงจรไฟฟากระแสตรง พลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา การเปลี่ยนพลังงานทดแทน 

เปนพลังงานไฟฟา สนามแมเหล็ก แรงแมเหลก็ ท่ีกระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟา การเหนี่ยวนํา

แมเหล็กไฟฟา และกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา และการสื่อสาร รวมท้ังนํา

ความรูไปใชประโยชน  

   4. เขาใจความสัมพันธของความรอน กับการเปลี่ยนอุณหภูมิ และสถานะของสสาร 

สภาพยืดหยุนของวัตถุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของเหลว แรงพยุง และหลักการของอารคิมิดีส 

ความตึงผิว และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบรนูลลี กฎของแกส ทฤษฎีจลน

ของแกสอุดมคต ิและพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของ

คลื่น และอนุภาคกัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียรปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียรฟสิกสอนุภาค 

รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน  

   ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ พิจารณาสาระการเรียนรูดังนี้ 

    สาระฟสิกส ขอ 1 เขาใจธรรมชาติทางฟสิกส ปริมาณและกระบวนการวัด การ

เคลื่อนท่ีแนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกล

ของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนท่ีแนวโคง 

รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

   ผลการเรียนรูขอ 8 

    อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตท่ีมีตอการหมุน แรงคู

ควบ และผลของแรงคูควบท่ีมีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระ เม่ือวัตถุ

อยูในสมดุลกล และคํานวณปริมาณตางๆ  ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุล ของแรงสามแรง 

   สาระการเรยีนรู 

    1. สมดุลกลเปนสภาพท่ีวัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนท่ีใหคงเดิม คือหยุดนิ่งหรือ

เคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว หรือหมุนดวยความเร็วเชิงมุมคงตัว 

    2. วัตถุจะสมดุลตอการเลื่อนท่ีคือหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัวเม่ือแรง

ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเปนศูนย เขียนแทนไดดวยสมการ 
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   3. วัตถุจะสมดุลตอการหมุนคือไมหมุนหรือหมุนดวย ความเร็วเชิงมุมคงตัวเม่ือผลรวม

ของโมเมนตท่ีกระทําตอวัตถุเปนศูนยเขียนแทนไดดวยสมการ  

�𝑀𝑖 = 0
𝑛

𝑖=1

 

 โดยโมเมนตคํานวณไดจากสมการ 𝑀 = 𝐹𝑙 
   4. เม่ือมีแรงคูควบกระทําตอวัตถุ แรงลัพธจะเทากับศูนย ทําใหวัตถุสมดุลตอการเลื่อน

ท่ีแตไมสมดุลตอการหมุน 

   5. การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระ สามารถนํามาใชในการพิจารณา

แรงลัพธและผลรวมของโมเมนตท่ีกระทําตอวัตถุเม่ือวัตถุอยูในสมดุลกล  

 1.2 แนวการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูแนวการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีสาขาฟสิกส  

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2560) ไดกําหนดใหมีการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนรูไดอยางเต็มสมรรถนะ เต็มความสามารถสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใชหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 

2551 วิชาฟสิกส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายละเอียด สําหรับผลการเรียนรูขอ 8 ดังนี้ 

   1. การวิเคราะหผลการเรียนรูดานความรู ใหผูเรียนรูสามารถพิจารณาผลของแรงท่ี

เกิดข้ึนได ดานทักษะผูเรียนรูได สังเกตได วัดได ทดลองได พรอมท้ังใชขอมูล เพ่ือสื่อความหมาย 

ตีความหมาย และลงขอสรุปได และทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในดานการสื่อสารสารสนเทศการรูเทาทัน

สื่อ ความรวมมือการทํางานเปนทีม และมีภาวะผูนํา และดานวิทยาศาสตร ประกอบดวยความซ่ือสัตย 

ความมุงม่ัน อดทน และความรอบคอบ  

   2. แนวทางการจัดการเรียนรู มุงเนนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย

การยกตัวอยาง ท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนไดทดลอง ศึกษาดวยตัวเอง รวมกันอภิปราย

กลุมเพ่ือทบทวนความรู ยกสถานการณท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน พรอมท้ังรวมกันคํานวณหาคา

ปริมาณตางๆ และใหนักเรียนสรุปเพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง 

   3. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานความรู นักเรียนสามารถเขียนแผนผัง

มโนทัศน อภิปราย หรือทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ ไดอยางถูกตอง ดานทักษะ สังเกต วัด ทดลอง 

ตีความหมาย ลงขอสรุป รวมกันทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา สื่อสาร ใชสารสนเทศ และใชขอมูล ท่ี
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ถูกตอง ผานกระบวนการ อภิปรายรวมกัน และการนําเสนอผลงาน พรอมท้ังแสดงออก ซ่ึงความซ่ือสัตย

สุจริต รอบคอบมุงม่ัน และอดทน ในการปฏิบัติงาน  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

  สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557) กําหนด การวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษาของผูเรียน เปน 3 ดาน ประกอบดวย  

   1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงในสถานศึกษานั้น มุงปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลใน 2 ระดับ คือ 1. ระดับชั้นเรียน และ 2. ระดับสถานศึกษา โดยในกระบวนการจัดการ

เรียนรูจะใหความสําคัญ กับการประเมินระดับชั้นเรียนเปนลําดับแรก เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียน 

ประกอบกับการตัดสินผลการเรียน โดยไดกําหนดแนวทางสําหรับสถานศึกษา ไวดังนี้  

1. สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลใหครบองคประกอบท้ัง 4 ดาน และกําหนดเอกสาร

บันทึกผลการประเมินใหสอดคลองกัน 2. ใหครูผูสอนนําผลการประเมินบันทึกลงในเอกสารท่ีกําหนดไว 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการประเมิน 4. ใหรายงานความกาวหนาผลการพัฒนา 

องคประกอบท้ัง 4 ดานใหผูปกครองทราบเปนระยะ 5. ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดวิธีการ และ

มอบหมายผูรับผิดชอบ สําหรับผูเรียนท่ีไดรับผลการเรียนซํ้ารายวิชา หรือซํ้าชั้น 6. สถานศึกษากําหนด

แนวทางในการกํากับติดตามการบันทึกผลการประเมิน ซ่ึงองคประกอบการประเมินท้ัง 4 ดานนั้น 

ประกอบดวย 1. การประเมินผลตามสาระการเรียนรู 2. การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และ 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    เครื่องมือสําหรับครูผูจัดการเรียนรู เพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลจะเปนทางการ เชน การจัดสอบ 

ซ่ึงอาจใชแบบทดสอบท่ีครูผูจัดการเรียนรูสรางข้ึน หรือแบบทดสอบท่ีหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน 

จัดเตรียมไวแลว 2. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไมเปนทางการ อาจไดมาจากการสังเกต

พฤติกรรม การสอบปากเปลา การพูดคุย การใชคําถาม การเขียนสะทอนการเรียนรู การประเมินการ

ปฏิบัติ แฟมสะสมงานแบบทดสอบ ประเมินดานความรูสึก การประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน

อยากรอบดานซ่ึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู โดยท่ัวไปใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  

    การวัดและการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามคูมือประเมินสมรรถนะ

สําคัญ ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงครอบคลุมระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 นั้น ไดกําหนดสมรรถนะของ

ผูเรียนเปนกรอบในการประเมิน จํานวนท้ังสิ้น 5 สมรรถนะ 16 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 1. สมรรถนะใน

การสื่อสาร จํานวน 4 ตัวชี้วัด 2. สมรรถนะความสามารถในการคิดจํานวน 2 ตัวชี้วัด 3. สมรรถนะ

ความสามารถในการแกปญหา จํานวน 2 ตัวชี้วัด 4. สมรรถนะความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

จํานวน 6 ตัวชี้วัด และ 5. สมรรถนะความสามารถในการใชเทคโนโลยี จํานวน 2 ตัวชี้วัด เพ่ือใหไดมาซ่ึง
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การประเมินท่ีครอบคลุม จําเปนตองอาศัยกระบวนการประเมินอยางรอบดาน ประกอบดวย ครูประเมิน 

เพ่ือนประเมิน และผูเรียนประเมินตนเอง อีกท้ังมีการออกแบบการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ไวครอบคลุม สําหรับ ครูผูจัดการเรียนรู นําไปใชในการประเมินผูเรียน ไดอยางชัดเจน ถูกตอง 

 การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไว 8 ประการ ประกอบดวย 1. รักชาติศาสนกษัตริย 2. ซ่ือสัตยสุจริต 3. มีวินัย  

4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงม่ันในการทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ  

ซ่ึงครูผูสอนตองศึกษา นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ ของแตละคุณลักษณะ ประกอบกับศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีหลักการ รวมท้ังแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล

พ้ืนฐาน ของผูเรียนกอนการพัฒนา การสรางและคัดเลือกเครื่องมือ ท่ีเหมาะสมกับแนวปฏิบัติดังกลาว 

ตลอดจนดําเนินการพัฒนา ประเมินผูเรียนโดยบูรณาการ ในกระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมพรอม

ท้ังกิจวัตรประจําวัน และดําเนินการรายงานผล การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป 

ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ผูจัดการเรียนรู จําเปนตองเอาใจใสติดตาม 

และประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคได

อยางชัดเจน พรอมท้ังใหคําแนะนําพัฒนา เพ่ือใหผูเรียนรู ไดแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวอยาง

เหมาะสม โดยครอบคลุมท้ังการพัฒนาดานความคิด การพัฒนาดานความรูสึก และการพัฒนาดานการ

กระทํา ท้ังนี้ผูจัดการเรียนรูสามารถ 

บูรณาการสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระวิชา พรอมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมถึงกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนไดตลอดเวลา 

 

2 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 หนวยศึกษานิเทศก (2562) การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือกระบวนการ

จัดการเรียนรูเชิงรุก เปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหผูเรียน มีสวนรวมในชั้นเรียน เกิดปฏิสมัพันธระหวาง

ผูจัดการเรียนรู กับผูเรียนรูในชั้นเรียน และระหวางผูเรียนรูในชั้นเรียนดวยกันเอง มุงใหเกิดการลงมือ

ปฏิบัติ เพ่ือคนควา สรุป และสรางองคความรูดวยตัวของผูเรียนรู โดยมีครูเปนผูแนะนํากระบวนการ

เรียนรู เปนผูคอยอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนรูเกิดสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาทักษะ

กระบวนการ ท้ังดานกายภาพ และมโนภาพ ไดโดยมุงเนนใหมีปฏิสัมพันธระหวางกัน พรอมท้ังกระตุนให

เกิดกระบวนการคิดข้ันสูง ดวยทักษะการอาน การเขียน การตั้งคําถาม การอภิปรายรวมกัน และรวมลง

มือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐาน ความรูเดิมและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นเห็นไดอยาง

ชัดเจนวาลักษณะของการจัดการเรียนรูเชิงรุกนั้นเปนลักษณะท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพ การคิด การ
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แกปญหา และการนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 

สรางองคความรู โดยปฏิสัมพันธกันและกัน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการเรียนรูสูงสุด เปนกิจกรรมท่ี

ผูเรียนไดบูรณาการองคความรู ครอบคลุมทุกสาระรายวิชาพรอมท้ังพัฒนาอยางรอบดาน ท้ังดานความรู 

ทักษะ และเจตคติอีกดวย ซ่ึงการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือการจัดการเรียนรูเชิงรุกนี้ 

สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรูไดหลายรปูแบบ เชนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน การเรียนรู

โดยใชประสบการณเปนฐาน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนตน รวมถึงการจัดการเรียนรูดวย

รูปแบบบูรณาการขามกลุมสาระอีกดวย 

 2.1 การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 

  นักวิชาการศึกษา อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา ท่ี

สอดคลองกันดังนี้  

   ยศวีร สายฟา (2555) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ STEM ประกอบไปดวยศาสตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ลวนตางมีความเปนวิชาการสูง เนนตรรกะ

การคํานวณท้ังวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนนการใชสมองซีกซายมาก และในความเปนจริง คนเกงๆ 

ท่ีถนัดการใชสมองซีกซาย ยอมจะตองใชสองซีกขวา ในการคิดสรางสรรคหรือการประดิษฐผลงาน

ออกมาโดยการนําศิลปศาสตรเขาไปผสมผสาน เปนการลดความเปนวิชาการ ใหสมองซีกขวาไดทํางาน 

เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางสมองซีกซายและซีกขวา 

   สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน (2560) กลาววา สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงมี

องคประกอบ 4 สาขาวิชาดังนี้ 1. วิทยาศาสตร (Science) 2. เทคโนโลย ี(Technology)  

3. วิศวกรรม (Engineering) และ 4. คณิตศาสตร (Mathematics) ซ่ึงตอมาพบวากระบวนการเรียนรู

โดยบูรณาการ 

   พรทิพย ศิริภัทราชัย (2562) กลาววา จัดการเรียนรูแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เพ่ือ

มุงเนนใหผูเรียนเกิดเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองการพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 และประเทศไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 ไมวาจะเปนดานทักษะ ความรู ผูเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหา รายวิชาไดดีข้ึน นําไปสู

ทักษะการคิดข้ันสูง วิเคราะห สังเคราะห พรอมท้ังพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะของ

ผูเรียน  

  ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาหมายถึงการ

จักการเรียนรูรูปแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบคือ  

 1. วิทยาศาสตร (Science)  

 2. เทคโนโลยี (Technology)  

 3. วิศวกรรม (Engineering)  

 4. คณิตศาสตร (Mathematics) 

 2.2 การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 
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  นักวิชาการศึกษา อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา ท่ี

สอดคลองกันดังนี้  

   Yakman (2008) กลาวถึง ประเภทของศาสตรการสอนท่ีใชสอนในการบูรณาการแบบ 

STEAM นั้น ประกอบดวยดังนี้ 

    1. วิทยาศาสตร (S : Science) ประกอบดวย ชีววิทยา, เคมี-ชีวิทยา, เคมี, ฟสิกส, 

อวกาศ, เทคโนโลยีชีวภาพ, ชวีการแพทย เปนตน 

    2. เทคโนโลย ี(T : Technology) ประกอบดวย การเกษตร, กอสราง, การสื่อสาร

ขอมูล, การขนสง เปนตน 

    3. วิศวกรรม (E : Engineering) ประกอบดวย การบินและอวกาศ, เกษตร, 

หุนยนต, สถาปตยกรรม, คอมพิวเตอร, โยธา, ไฟฟา, สิ่งแวดลอม, ระบบอุตสาหกรรม, วสัดุ เปนตน 

    4. ศิลปศาสตร (A : Arts) ประกอบดวย ภาษา, การเมือง, จิตวิทยา, สังคม, ศาสนา 

เปนตน 

    5. คณิตศาสตร (M : Mathematics) ประกอบดวย พีชคณิต, แคลคูลัส, การ

วิเคราะหขอมูล, ความนาจะเปน, รูปทรงเรขาคณิต, การแกไขปญหา, หลักทฤษฎ,ี ตรีโกณมิติ เปนตน 

   ยศวีร สายฟา (2555) กลาวถึง ประเภทของศาสตรการสอนท่ีใชสอนในการบูรณาการ

แบบ STEAM ประกอบดวยดังนี้ 

    1. วิทยาศาสตร (S : Science) วิทยาศาสตรมุงเนนการปลูกฝงความรูสึก สงสัย 

ใครรู ใหเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมกระบวนการสืบสอบ ตลอดจนการทดลองสิ่งตางๆ ก็

เปนกระบวนการสําคัญสําหรับการสอนวิทยาศาสตร การกระตุนกระบวนการคิด สามารถทําไดจากการ

ตั้งคําถามกับนักเรียนบอยๆ สิ่งสําคัญ คือ ครูตองมองวาวิทยาศาสตรไมไดจํากัดอยูภายในหองเรียน หรือ

ตาราเทานั้น แตวิทยาศาสตรนั้นคือ ประสบการณเรียนรูในทุกๆ วัน และนักเรียนจะมีวิธีการคิดใน

ลักษณะของการตั้งสมมุติฐานอยูเสมอ 

    2. เทคโนโลย ี(T : Technology) เครื่องมือหรืออุปกรณ แตสาหรับนักเรียนแลว

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือธรรมดา ท่ีเปนเครื่องใชไมสอยท่ัวไป ท่ีอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการทํา

สิ่งตางๆ ใหลุลวง เชน ไมบรรทัด ปากกา ดินสอสี อุปกรณทางวิทยาศาสตร กรรไกร  

 เปนตน 

    3. วิศวกรรมศาสตร (E : Engineering) เปนกระบวนการท่ีเริ่มตนมาจากการระบุ

ปญหา จากนั้นจึงมุงเนนไปท่ีกระบวนการคิดแกปญหา และทดลองวิธีการแกปญหา ท้ัง 3 กระบวนการ 

นักเรียนเปนผูริเริ่มดําเนินการดวยตนเอง 

    4. ศิลปศาสตร (A : Arts) การเพ่ิมศาสตรทางศิลปศาสตรเขาไปใน STEM จะชวย

ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดถายทอดหรือประยุกตใชแนวคิดสําคัญดวยความคิดสรางสรรคและมี

จินตนาการมากยิ่งข้ึน นักเรียนสามารถสื่อสารความคิดของตนเองออกมาในรูปแบบของดนตรีและการ
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เคลื่อนไหว การสื่อสารดวยภาษาทาทาง หรือการสื่อสารออกมาในรูปแบบของการวาดภาพ หรือการ

สรางโมเดลจําลอง 

    5. คณิตศาสตร (M : Mathematics) คณิตศาสตรสําหรับนักเรียน หมายถึง 

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย การเปรียบเทียบ การจําแนก จัดกลุม การจดัแปรรูป 

การบอกรูปราง และคุณสมบัติ ภาษาคณิตศาสตรมีความสําคัญ เพราะเวลานักเรียนถายทอดความคิด 

หรือความเขาใจ ความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร นักเรียนจะใชภาษาคณิตศาสตรในการสื่อสาร เชน 

มากกวา นอยกวา การสงเสริมการคิดคณิตศาสตรข้ันสูง ไมไดเกิดข้ึนจากการฝกฝนอยางหนักจากการ

ทําแบบฝกหัดในหองเรียน แตเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือจากการทํากิจกรรมการเลนของนักเรียนได

เชนกัน 

   ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา มีการแบง

ศาสตรท่ีสอน จํานวน 5 ศาสตร ประกอบดวย  

    1. วิทยาศาสตร(Science)  

    2. เทคโนโลย ี(Technology)  

    3. วิศวกรรมศาสตร (Engineering)  

    4. ศิลปศาสตร (Arts)  

    5. คณิตศาสตร (Mathematics)  

 2.3 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน 

  นักวิชาการศึกษา อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 

ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกันดังนี้  

   ไพฑูรย สุขศรีงาม (2545) กลาวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การจัด

กิจกรมตางๆ ท่ีเนนกระบวนการเพ่ือนําไปสูการแกปญหาสงผลใหเกิดความเขาใจ และสามารถนําไป

ประยุกตใชได โดยใชเหตุการณ ท่ีกําลังเผชิญ หรือประสบอยูโดยผูเรียนเปนผูกําหนดวิธีการหาความรู

ดวยตนเองมากกวาการรับรู โดยลงมือปฏิบัติตามแนวทางตางๆ เพ่ือแกปญหาหรือความขัดแยงทาง

ความคิด 

   พิมพพันธ เดชะคุปต (2546) กลาวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การ

จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเอง โดยการ

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย 

   วิทวัฒน ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2549) กลาวถึง การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ดวยวิธีการ

ฝกใหผูเรยีนรูจักศึกษาคืนควาหาความรู โดยผูสอนตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทาง

ความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ 
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กฎเกณฑ หรือวิธีการในการแกปญหา และสามารถนาํไปประยุกตใชในการควบคุมปรับปรงุเปลี่ยนแปลง 

หรือสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง 

   พัฒนา พรหมณี และคณะ (2563) รูปแบบการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู 5Es (5Es Instructional Model) อันประกอบดวยข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน ดังนี้  

    1. ข้ันสรางความเขาใจ (Engagement)  

    2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 

    3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

  4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) 

  5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 

  ซ่ึงมีรายละเอียด บทบาทของครูผูจัดการเรียนรู และนักเรียนรูเรยีนรู ดังนี้   

  1. ข้ันสรางความเขาใจ ผูสอนมีหนาท่ี สรางความสนใจใหเกิดความอยากรู อยาก

เห็นกระตุนการตั้งคําถามใหกับผูเรียน จนผูเรียนเกิดกระบวนการสงสัย ใครรู มุงเนนไปยังองคความรู

เดิมของผูเรียน ประกอบกับองคความรูใหมท่ีผูสอนกําหนดจุดประสงคการเรียนรูไวแลว  

  2. ข้ันสํารวจและคนหา ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนรวมกันสํารวจ ตรวจสอบ สังเกต

พรอมท้ังแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผูเรียนมีอิสระท่ีจะคนหาคําตอบของประเด็นคําถามท่ี

ตนเองสนใจรวมกัน หาทางเลือกในการแกไขปญหา อภิปรายผล เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรูท่ีเหมาะสม 

  3. ข้ันอภิปรายและลงขอสรุป ผูสอนสอนรวมอภิปรายความรู กระบวนการ พรอม

ท้ังแสดงเหตุผล ใหผูเรียนไดขอมูล ท่ีชัดเจนมากข้ึน ท้ังนี้ผูเรียนรวมอภิปราย แกปญหา และสนับสนุนคํา

อภิปรายตางๆ 

  4. ข้ันขยายความรู โดยผูสอนชักนําผูเรียนรวมกันคนหาประสบการณใหม หรือ

รวมกันอภิปรายความรู และทักษะใหม โดยผูเรียนรวมกันคิด รวมกันวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ

  5. ข้ันประเมินผล ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง ทางดาน

ความรูทักษะ และเจตคติ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม อีกครั้งผูเรียนสามารถประเมินผลการ

เรียนรูของตน หรือแลกเปลี่ยนการประเมินผลการเรียนรูของสมาชิกภายในชั้นเรียน พรอมท้ังนําองค

ความรูท่ีไดผานการพิจารณา แลวอยางเหมาะสม พัฒนาเปนความคิดรวบยอด หรือพัฒนาสูการ

ถายทอดตอยอดไปยังสังคมภายนอกตอไป 

  ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 

สรุปไดวา เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาโดยผูสอนเปนผูอํานวย

ความสะดวก ฝกใหผูเรียนเปนผูคนควาหาความรู หรือสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือเกิดความคิดในการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเอง 

  ประกอบดวยข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน ดังนี้  

  1. ข้ันสรางความเขาใจ (Engagement) 
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  2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 

  3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

  4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) 

  5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 

 2.4 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  นักวิชาการศึกษา อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ท่ีสอดคลองกัน 

ดังนี้ 

   Slavin (1995) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีสอนท่ีนําไปประยุกตใชไดหลาย

วิชาและหลายระดับชั้น โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยโดยท่ัวไปมีสมาชิก 4 คน ท่ีมีความสามารถ

แตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน นักเรียนในกลุมท่ีตองเรียนและ

รับผิดชอบงานกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบ

ผลสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือพ่ึงพากัน และสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัล

รวมกัน เม่ือกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑท่ีกําหนดไว 

   วัฒนาพร ระงับทุกข (2542) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปน

กลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกันโดยท่ีแตละคนมีสวนรวม

อยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบงปน

ทรัพยากรการเรียนรู รวมท้ังการเปนกา ลังใจแกกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวา

สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกันรับผิดชอบตอ

การเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม 

   พิมพพันธ เดชะคุปต (2544) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 

โดยกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ

รับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกัน มีทักษะการทํางานกลุม 

เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 

  ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ คือ การเรียนรูท่ีนักเรียน

ไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหนักเรียนรวมกันเรียนรูรวมกันแสดง

ความคิดเห็นรวมกันตัดสินใจชวยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในการแกปญหา และการทํางานเปนทีม 

 

3 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

 

 สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ท่ีมุงเนน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ในชั้นเรียนเปนสําคัญ มีองคประกอบ 2 สวน ประกอบดวย การวัด 
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หมายถึง การนําเครื่องมือใดๆ เพ่ือดําเนินการใหไดมาซ่ึงปริมาณท่ีตองการ เชน การใชไมบรรทัดวัด

ความหนาของหนังสือ การใชเครื่องชั่งวัดน้ําหนักของสิ่งของ รวมถึง การใชแบบทดสอบเพ่ือวัดคะแนน

ของนักเรียน และ องคประกอบท่ี 2 คือ การประเมินผล หมายถึง การนําผลท่ีไดจากการวัดมา ตัดสินคา 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว และสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน

นี้ มุงเนนถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายขอมูล รวมถึง

การบันทึกขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการวัดอยางรอบดาน ซ่ึงสามารถวัดไดท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการ และ

รูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยสามารถดําเนินการวัดและประเมินผล ไดตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู 

ท้ังกอนการเรียนรู ระหวางการเรียนรู และหลังการเรียนรู โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตาม

วัตถุประสงคการประเมินผล พรอมท้ังนําผลท่ีวัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว แลวนําขอมูลไป

พัฒนาความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนตอไป 

  เม่ือพิจารณาตามลําดับการจัดการเรียนรู พบวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูสามารถ

จําแนกตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู เชนการวัดและประเมินผลกอนเรียน การวัดและประเมินผล

ระหวางเรียน และการวัดและประเมินผลหลังเรียน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดหลายครั้ง หลายวิธี หลาย

จุดประสงค โดยอาจมีความมุงหมาย ดังนี้ 

  1. เพ่ือจัดวางตําแหนงของผูเรียน ท้ังรายบุคคล รายกลุม และรายชั้นเรียน  

  2. เพ่ือวินิจฉัย โดยเปนการเก็บขอมูลใหรูวาผูเรียนแตละบุคคล มีพ้ืนฐานเปนอยางไร  

  3. เพ่ือเตรียมพรอมสูการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาความแตกตางระหวางบุคคลเปน

สําคัญ 

  4. เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยสามารถทําการวัดและประเมินผลไดตลอด

กระบวนการจัดการเรยีนรู ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ และรูปแบบไมเปนทางการ 

  5. เพ่ือพัฒนาความกาวหนาของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

  6. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงโดยท่ัวไปใชวัดการเรียนรูหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบกับผล

การวัดกอนเรียน ทําใหไดทราบถึงพัฒนาการ และเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ผูเรียน ในข้ันตอนสุดทายของ

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนดวย 

  ดังนั้นจึงเห็นไดวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพประการหนึ่ง คือการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กอนเรียน และหลังเรียนนั้นเอง   

 

4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 4.1 จารีพร ผลมูล ศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผานเกณฑท่ีกําหนด นักเรียนมีจิตสํานึกอนุรักษ
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สิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู (จารีพร ผลมูล, 

2558) 

 4.2 ฟตมาอัสไวน ีตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, และมัฮดี แวดราแม ศึกษาผลการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดสะตีมศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค และความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังจาก

การเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะ

ตีมศึกษา (ฟตมาอัสไวน ีตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, มัฮดี แวดราแม., 2560) 

 4.3 กชกร พินิจมนตรี ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Steam Education เพ่ือ

พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ทักษะการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (กชกร พินิจมนตรี, 2561) 

 4.4 มินตรา กระเปาทอง ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 0.70 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดย

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (มินตรา กระเปาทอง, 2561) 

 4.5 ภิญโญ วงษทอง ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ Steam Education 

ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวมอยูในระดับดี และนักเรียนมี

ความพึงพอใจโดยรวม ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด (ภิญโญ วงษทอง, 2562) 
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5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรตน 

 

ชุดการจัดการเรียนรู 

ตามแนวสะตีมศึกษา  

เรื่อง สภาพสมดุล 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4 

ตัวแปรตาม 

 

 (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

 1. กลุมประชากร 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. รูปแบบการวิจัย 

 4. การสรางเครื่องมือ 

 5. การเก็บรวบรวมเครื่องมือ 

 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

1 กลุมประชากร 

 

 กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา อําเภอเรณู

นคร จังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม

นครพนม จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 28 คน จํานวน 28 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เรื่อง สมรรถนะการรวมพลังทํางานเปนทีม ท่ีเปนผลจากการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มี 2 

แบบ คือ  

  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 แผนการเรียนรู ระยะเวลา 15 ชั่วโมง 

   2.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล สําหรับนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 ชุด ระยะเวลา 15 ชั่วโมง 

  2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

   2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนรู เรื่อง สภาพสมดุล เปนแบบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
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   2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เปนมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ จํานวน 16 ขอ 

 

3 รูปแบบการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มี รูปแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน แบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนและ

หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงผูวิจัยเลือกตามแผนการทดลอง ดังนี้ 

 

O1    X  O2 

 

 เม่ือ  O1 คือ การวัดตัวแปรตามกอนการใชนวัตกรรม  

    X คือ นวัตกรรม/วิธีการ 

   O2 คือ การวัดตัวแปรตามหลังการใชนวัตกรรม 

 

4 การสรางเครื่องมือ 

 

 4.1 แผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสราง ดังนี้ 

  4.1.1 ศึกษาหลักการ และทําความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

(SETAM Education) และการจัดการเรียนรูรูปแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน (5E)  

  4.1.2 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาขาฟสิกส 

  4.1.3 สรางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะการรวมพลังทํางานเปนทีม วิธีการ และการจัดกิจกรรม ชิ้นงาน 

การวัดและการประเมินผล กิจกรรมการเรียนรูการตามแนวสะตีมศึกษา สื่อ/แหลงการเรียนรู 

  4.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางให ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

ผูเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอง องคประกอบ

ตางๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู ตามแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชเกณฑการ ประเมินแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 5  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากท่ีสุด  
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 4  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 

 3  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอย  

 1  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอยท่ีสุด 

  แลวนั้นนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาคาเฉลี่ยของประชากร (µ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของประชากร (𝜎)และแปลความหมายโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม มากท่ีสุด  

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม มาก  

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม ปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม นอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม นอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาระหวาง 4.33-5.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา

ระหวาง 0.00-0.47 แสดงวา องคประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกัน 

  4.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอง ไปใชกับประชากร  

 4.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

จํานวน 1 ชุด ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสราง ดังนี้ 

  4.2.1 ศึกษาหลักการ และทําความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

(SETAM Education) และการจัดการเรียนรูรูปแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน (5E)  

  4.2.2 สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 ชุด ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ชุดกิจกรรม ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค

ของกิจกรรม แนวทางการจัดการเรยีนรู ภาพรวมกิจกรรม กิจกรรมท่ี และใบงาน 

  4.2.3 นําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาท่ีผูวิจัยสรางใหอาจารยท่ีปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบความสอดคลอง องคประกอบตางๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู ตามแบบประเมินท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน โดยใชเกณฑการ ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 5  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 

 3  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอย  

 1  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอยท่ีสุด 
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  แลวนั้นนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาคาเฉลี่ยของประชากร (µ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของประชากร (𝜎) และแปลความหมายโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม มากท่ีสุด  

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม มาก  

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม ปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม นอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาระหวาง 4.67-5.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา

ระหวาง 0.00-0.47 แสดงวา องคประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคลองกัน 

  4.2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกัน ไปใชกับกลุมประชากร 

 4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนรู เรื่อง สภาพสมดุล เปนแบบทดสอบ 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามสาระการเรียนรู เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยมี  

ข้ึนตอนการสรางดังนี้ 

  4.3.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสราง เทคนิคการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ ศึกษาตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาขาฟสิกส เอกสารตําราเรียน คูมือครู และเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  4.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ครอบคลุมสาระการเรียนรู จํานวน 5 สาระการเรียนรู 

  4.3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีสรางข้ึน ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชา

วิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับสาระการเรียนรู (IOC : Index of item objective Congruence) และความถูกตอง ดาน

ภาษา ตัวเลือก และการใชคําถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ

สอดคลองระหวาง 0.67-1.00 ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทาน ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

 ใหคะแนน +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตามสาระการเรียนรูนั้นจริง  

 ใหคะแนน 0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตามสาระการเรียนรูหรือไม 

 ใหคะแนน -1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมวัดสาระการเรียนรูนั้น 

  4.3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีไดไปทดลองใช กับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษาท่ีผานการเรียนเรื่อง 

สภาพสมดุล มาแลว 
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  4.3.5 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (𝑝) และ คาอํานาจ

จําแนก (𝑟) รายขอ แลว คัดเลือกขอท่ีมีคาความยาก ระหวาง 0.30-0.72 และคาอํานาจจําแนก

ระหวาง 0.31-0.63 

  4.3.6 นําคะแนนของขอท่ีผานการคัดเลือก มาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน 

ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย ใชสูตรคูเดอร – ริชารดสัน 20 (KR − 20) มีคา 0.87 

  4.3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 30 ขอ ไปใช  

กับกลุมประชากรตอไป 

 4.4 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีม

ศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล เพ่ือหากรอบวัดความพึงพอใจ ใหครอบคลุมดานผูสอน ดานผูเรียน ดาน

กระบวนการจัดการเรียนรู โดยมีข้ึนตอนการสรางดังนี้ 

  4.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินความพึงพอใจ 

ตอการจัดการเรียนรู เพ่ือหากรอบวัดความพึงพอใจ ใหครอบคลุมดานผูสอน ดานผูเรียน ดาน

กระบวนการจัดการเรียนรู 

  4.4.2 สรางประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใหครอบคลุมดานผูสอน  

ดานผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 16 

ขอแยกเปนรายดาน ท้ังหมด 3 ดาน คือ ดานผูสอน ดานผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู โดยมี

เกณฑการใหคะแนนดังนี้  

 พึงพอใจมากท่ีสุด  ใหระดับความพึงพอใจ 5 คะแนน  

 พึงพอใจมาก    ใหระดับความพึงพอใจ 4 คะแนน   

 พึงพอใจ       ใหระดับความพึงพอใจ 3 คะแนน  

 พึงพอใจนอย     ใหระดับความพึงพอใจ 2 คะแนน  

 พึงพอใจนอยมาก  ใหระดับความพึงพอใจ 1 คะแนน  

 4.4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบประเมินความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรู เสนอผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู จํานวน  

5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ สอดคลองระหวางขอคําถามกับองคประกอบการประเมินสมรรถนะ (IOC : 

Index of item objective Congruence) และคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 

0.67-1.00 ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานใหคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้ 

 ใหคะแนน +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดสมรรถนะนั้นจริง  

 ใหคะแนน 0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดสมรรถนะหรือไม 

 ใหคะแนน -1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมวัดสมรรถนะนั้น 
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  4.4.4 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ฉบับสมบูรณ จํานวน 16 ขอ 

เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ในการวิจัยตอไป 

 

5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2563จํานวน 15 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

 5.1 ผูวิจัยวิเคราะหปญหาของนักเรียนท่ีมีตอ การจัดการเรียนรูรายวิชาฟสิกส เรื่อง สภาพ

สมดุล และศึกษาแนวทางการจัดเรียนการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

 5.2 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ พรอมท้ังใหนักเรียนขอ

อนุญาตผูปกครองเพ่ือเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

 5.3 นักเรียนทดสอบกอนการทดลอง ดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กอน

เรียน เรื่อง สภาพสมดุล ตรวจใหคะแนน และบันทึกผล ในแบบบันทึก 

 5.4 ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการวิจัย โดยใช ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสะตีมศึกษา หนวยการเรียนรู เรื่อง สภาพสมดุล สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชเวลาสอน

ท้ังหมด 15 ชั่วโมง 

 5.5 นักเรียนทดสอบหลังการทดลองดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

หลังเรียน เรื่อง สภาพสมดุล ฉบับเดิม ตรวจใหคะแนน และบันทึกผลในแบบบันทึก 

 5.6 นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

 5.7 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กอนเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู หลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียนนําเสนอในรูปความ

เรียง และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 6.1 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  6.1.1 หาคุณภาพของแผน การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพ

สมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

  6.1.2 หาคาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการหาคาความเท่ียงตรง 

(Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC 
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  6.1.3 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงเปนผลจากการ

จัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง  สภาพสมดุล  

  6.1.4 หาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 การหาดัชนีความ

เท่ียงตรง (Validity) แบบวัดความพึงพอใจ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวาง คําถามกับ

พฤติกรรมท่ีตองการวัด  

 6.2 คาพารามิเตอรและสถิติพ้ืนฐานเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

  6.2.1การหาคารอยละ โดยใชสูตรดังนี้ 

รอยละ = 
𝑓
𝑁
𝑥100 

     เม่ือ  𝑓 หมายถึง คาความถ่ี 

        𝑁  หมายถึง จํานวนท้ังหมด  

 

  6.2.2 การหาคาเฉลี่ยของประชากร  ใชสูตร ดังนี้ 

µ =  
∑𝑥
𝑁

 

     เม่ือ  µ หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากร 

       ∑𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

       N  หมายถึง จํานวนท่ีศึกษา  

 

  6.2.3 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ใชสูตร ดังนี้ 

𝜎 = �∑(𝑋 − 𝜇)2

𝑁
 

     เม่ือ  𝜎 หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

       µ     หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากร 

       𝑋     หมายถึง คะแนนแตละตัว 

       𝑁     หมายถึง จํานวนท่ีศึกษา 

 6.3 การหาประสิทธิภาพของแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง 

สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 

𝐸1=

∑𝑋
𝑁
𝐴

x100 



28 

 

    เม่ือ    𝐸1     แทน สื่อประสิทธิภาพกระบวนการ 

        ∑𝑋    แทน ผลรวมของคะแนนทุกสวน 
        𝑁       แทน จํานวนผูเรียน 

       𝐴       แทน คะแนนเต็มของท้ังหมด  
 

𝐸2 =
∑𝑌
𝑁
𝐴

𝑥100 

     เม่ือ   𝐸2     แทน ประสิทธิภาพกของผลลัพธ 

       ∑𝑌    แทน ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
        𝑁       แทน จํานวนผูเรียน 

        𝐴       แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 

 6.5 การหาคาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกอนและหลังการใชแผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากคะแนนทดสอบ

กอนเรียน และหลังเรียน ใชสถิติ Wilcoxon signed rank test (Nonparametric statistics) ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป 



 
 

 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการและเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

 1. สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 2. ลําดับข้ันตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัย ไดกําหนดความหมายเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมาย

และเสนอผลการวิเคราะหใหถูกตอง และการสื่อความหมายตรงกัน ไดกําหนดสัญลักษณ 

ดังนี้ 

 N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเปาหมาย 

 µ   แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร 

 𝜎   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

 E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ∑X  แทน ผลรวม 

 

2 ลําดับข้ันตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75 โดยหาคา E1/E2 

  ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน ตามแผนการ

จัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชสถิติ 

Wilcoxon signed rank test (Nonparametric statistics) 
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  ตอนท่ี 3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา 

เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 

3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75 โดยหาคา E1/E2 

 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําการวิเคราะหขอมูล หลังจากการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามแผนเสร็จสิ้นลง ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระหวางเรียน และคะแนน  

 ทดสอบหลังเรียน ตามการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

ลําดับท่ี 

ผลคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมคะแนน 

กิจ
กร

รม
ที่ 

1 
 

กิจ
กร

รม
ที่ 

2 

กิจ
กร

รม
ที่ 

3 

กิจ
กร

รม
ที่ 

4 

กิจ
กร

รม
ที่ 

5 

ระ
หว

าง
เร

ียน
 

ทด
สอ

บห
ลัง

เร
ียน

 

20 20 20 20 20 100 30 

1 16 15 17 19 17 84 23 

2 15 15 18 17 18 83 24 

3 16 16 17 16 18 83 25 

4 15 16 18 19 18 86 23 

5 15 15 17 16 17 80 27 

6 15 15 18 17 17 82 23 

7 16 16 16 17 17 82 25 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระหวางเรียน และคะแนน  

           ทดสอบหลังเรียน ตามการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี 

ผลคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมคะแนน 

กิจ
กร

รม
ที่ 

1 

กิจ
กร

รม
ที่ 

2 

กิจ
กร

รม
ที่ 

3 

กิจ
กร

รม
ที่ 

4 

กิจ
กร

รม
ที่ 

5 

ระหวางเรียน ทดสอบหลังเรียน 

20 20 20 20 20 100 30 

8 15 16 16 16 19 82 27 

9 15 16 16 19 17 83 26 

10 14 17 18 16 19 84 24 

11 17 17 18 18 18 88 23 

12 16 16 16 19 19 86 23 

13 16 16 17 19 17 85 25 

14 17 15 17 19 17 85 26 

15 14 15 18 19 19 85 24 

16 15 16 18 18 19 86 23 

17 16 17 16 19 18 86 25 

18 14 16 16 19 18 83 26 

19 14 16 16 16 18 80 24 

20 15 16 17 16 19 83 26 

21 17 15 16 16 17 81 27 

22 14 16 18 19 17 84 25 

23 15 17 16 19 17 84 23 

24 14 15 16 19 19 83 25 

25 17 16 16 16 17 82 25 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระหวางเรียน และคะแนน  

           ทดสอบหลังเรียน ตามการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี 

ผลคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมคะแนน 

กิจ
กร

รม
ที่ 

1 

กิจ
กร

รม
ที่ 

2 

กิจ
กร

รม
ที่ 

3 

กิจ
กร

รม
ที่ 

4 

กิจ
กร

รม
ที่ 

5 

ระหวางเรียน ทดสอบหลังเรียน 

20 20 20 20 20 100 30 

26 15 15 18 18 17 83 25 

27 16 17 18 18 18 87 26 

28 15 16 17 18 18 84 27 

รวม 429 444 475 497 499 2344 695 

𝜇 15.32 15.86 16.96 17.75 17.82 83.71 24.82 

𝜎 0.98 0.71 0.88 1.29 0.82 1.98 1.39 

รอยละ 76.61 79.29 84.82 88.75 89.11 83.71 82.74 

 

 ตาราง 1 พบวา คะแนนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามการจัดการเรียนรูตามแนว

สะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กิจกรรมท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยนของ

ประชากรเปน 15.32 คิดเปนรอยละ 76.61, กิจกรรมท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยนของประชากรเปน 15.86 คิด

เปนรอยละ 79.29, กิจกรรมท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยนของประชากรเปน 16.96 คิดเปนรอยละ 84.82, 

กิจกรรมท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยนของประชากรเปน 17.75 คิดเปนรอยละ 88.75 และกิจกรรมท่ี 5 คะแนน

เฉลี่ยนของประชากรเปน 17.82 คิดเปนรอยละ 89.11 เม่ือพิจารณารวมคะแนนระหวางเรียน คะแนน

เฉลี่ยนของประชากรเปน 83.71 คิดเปนรอยละ 83.71 แสดง แสดงวาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) เทากับ 83.71 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของ

นักเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ไดคาเฉลี่ยของประชากรเทากับ 24.82 คิดเปนรอยละ 82.74 

แสดงวา ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.74 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีม
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ศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เทากับ 83.71 / 

82.74  

 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน ตามแผนการจัดการ

เรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชสถิติ Wilcoxon 

signed rank test (Nonparametric statistics) 

 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําการวิเคราะหขอมูล หลังจากการทดสอบหลังเรียน 

เสร็จสิ้นลง ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน แผนการจัดการ 

 เรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 

คะแนน

ทดสอบ 

จํานวนนกัเรียน (N) 

28 

คาทางสถิต z Sig 

𝜇 σ 

กอนเรียน 28 12.54 1.55 4.795 .000** 

หลังเรียน 28 24.82 1.39 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะ

ตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 

12.54 คะแนน และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.82 คะแนน จากการทดสอบดวยสถิติ 

Wilcoxon signed rank test (Nonparametric statistics) ไดคา z เปน 4.795 แสดงวานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีม

ศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยของประชากรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ของนักเรียนท่ีมีตอ 

 การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

รายการ 𝜇 σ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานผูสอน 4.65 0.20 มากท่ีสุด 

1.1 ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูใหแกผูเรียนเพ่ือให

ผูเรียนไดทราบแนวทางการเรียนรู 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 

1.2 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิด คนควา แสวงหาความรูดวย

ตัวเอง 

4.57 0.49 มากท่ีสุด 

1.3 ผูสอนมีความรูในเนื้อหาท่ีสอนเปนอยางดี และมีการ

เตรียมตัวจัดการเรียนรูเปนอยางดี 

4.82 0.38 มากท่ีสุด 

1.4 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และแสดงความ

คิดเห็น และรวมกันตอบคําถามขณะจัดการเรียนรู 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2. ดานผูเรียน 4.67 0.19 มากท่ีสุด 

2.1 ผูเรียนไดวิเคราะหปญหาและวิธีการแสวงหาคําตอบท่ี

จะศึกษาตามความสนใจ 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2.2 ผูเรียนมีการวางแผนคนควาหาคําตอบและแหลงการ

เรียนรูดวยตัวเอง 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2.3 ผูเรียนนําความรูมาเชื่อมโยงสัมพันธกับเนื้อหาอ่ืน 4.82 0.38 มากท่ีสุด 

2.4 ผูเรียนมีสวนรวมในการสืบคนขอมูลจากหองสมุด

อินเทอรเน็ตและมีความรูในเรื่องนั้นๆ 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

2.5 ผูเรียนมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานกลุม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

2.6 ผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรับฟง

ความเห็นของผูอ่ืน 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 4.70 0.20 มากท่ีสุด 

3.1 การจัดกิจกรรมเรียนรูโดยบูรณาการปญหาใกลตัว

เก่ียวกับสังคมทองถ่ินของตนเอง 

4.71 0.45 มากท่ีสุด 

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหา

ความรูโดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ยของประชากรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ของนักเรียนท่ีมีตอ 

 การจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

            (ตอ) 

 

รายการ 𝜇 σ ระดับความพึงพอใจ 

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการบูรณา

การความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาสตร 

และคณิตศาสตร 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดฝก

ทักษะการทํางานเปนทีม 

4.75 0.43 มากท่ีสุด 

3.5 การจัดการเรียนรูสามารถนําความรูและทักษะทาง

วิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.75 0.43 มากท่ีสุด 

3.6 การจัดการเรียนรูสามารถนําความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไปใชในการแกปญหาสังคมได 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.07 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยภาพรวม (𝜇= 4.68) และรายดาน (𝜇= 4.65, 4.67 

และ 4.70 ตามลําดับ) อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานดานผูสอน ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1.3 ผูสอนมีความรูในเนื้อหาท่ีสอนเปนอยางดี และมีการเตรียมตัวจัดการ

เรียนรูเปนอยางดี (𝜇= 4.82) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 1.2 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิด คนควา 

แสวงหาความรูดวยตัวเอง (𝜇= 4.57), ดานผูเรียน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 2.3 ผูเรียนนําความรู

มาเชื่อมโยงสัมพันธกับเนื้อหาอ่ืน (𝜇= 4.82) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 2.1 ผูเรียนไดวิเคราะห

ปญหาและวิธีการแสวงหาคําตอบท่ีจะศึกษาตามความสนใจ และ ขอ 2.2 ผูเรียนมีการวางแผนคนควา

หาคําตอบและแหลงการเรียนรูดวยตัวเอง (𝜇= 4.61) และ ดานกระบวนการจัดการเรยีนรูผูสอน ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนสูงสุดไดแก ขอ 3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานเปน

ทีม และขอ3.5 การจัดการเรียนรูสามารถนําความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรไปใช ในชีวิตประจําวันได 

(𝜇= 4.75) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหา

ความรูโดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน และ ขอ 3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการบูรณาการ

ความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาสตร และคณิตศาสตร (𝜇= 4.64) 

 



 
 

บทท่ี  5   

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอขอสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและประเด็นการอภิปรายผล

ตามลําดับของการวิจัย ดังนี้ 

  1.  สรุปผล 

  2.  อภิปรายผล 

  3.  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

  4.  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 

1. สรุปผล 

 

 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

  1.  แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 เทากับ 83.71 / 82.74  ซ่ึงเปนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล มีคาเฉลี่ย หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

  3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง 

สภาพสมดุล  มีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

2. อภิปรายผล 

 

 จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 เทากับ 83.71 / 82.74  ซ่ึงเปนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว การจดักิจกรรมการเรียนรูใช

เทคนิคKWDL นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน จํานวน 5 

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 83.71 และคะแนนจาการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

ของนักเรียน คิดเปนรอยละ 82.74 แสดงวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี ประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวมีประสิทธิผลสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้ดวยเหตุผลวา ผูวิจัยไดมี
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การมีการศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ.  2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 จึงไดจัดทําหนวยการ

เรียนใหเปนท่ีเขาใจกอนแลวจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและเม่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ

แลวไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ดังนั้น

จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิผลสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ กชกร พินิจมนตรี ท่ี

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Steam Education เพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนท่ี

พัฒนาข้ึนมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (กชกร พินิจมนตรี, 2561) และ มินตรา กระเปา

ทอง ท่ีศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (มินตรา กระเปาทอง, 2561) 

 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพ

สมดุล มีคาเฉลี่ย หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 24.82 คะแนน สูงกวากอนเรียน เทากับ 

12.54 คะแนน ท้ังนี้ดวยเหตุผลวานักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันตามชุดกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม พรอมท้ัง

สรางโอกาสในการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา สอดคลองกับ งานวิจัยของ จารีพร ผลมูล ท่ีศึกษาการ

พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีศึกษา ชุมชน

วังตะกอ จังหวัดชุมพร (จารีพร ผลมูล, 2558), ฟตมาอัสไวน ีตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, และมัฮดี แวดราแม 

ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะตีมศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ความคิดสรางสรรค และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 (ฟต

มาอัสไวนี ตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, มัฮดี แวดราแม., 2560), กชกร พินิจมนตรี ท่ี ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน Steam Education เพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (กชกร พินิจมนตรี, 2561), มินตรา กระเปาทอง ท่ีศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 (มินตรา กระเปาทอง, 2561) และ ภิญโญ วงษทอง ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบูรณาการ Steam Education ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 (ภิญโญ วงษทอง, 2562) 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพ

สมดุล  มีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก จัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล 

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกับความตองการเรียนรูของนักเรียน คือ ในดานเนื้อหานักเรียนสามารถนํา

ความรูท่ีไดเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได ในดานกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดทํากิจกรรมเปน

กลุมไดเรียนรูการใหความรวมมือในการทํางานกลุม ทําใหเกิดความกระตือรือรน และความรับผิดชอบใน

สวนท่ีตนเองไดรับมอบหมาย ไดลงมือทําจริง สอดคลองกับ งานวิจัยของ จารีพร ผลมูล ท่ีศึกษาการ
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พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีศึกษา ชุมชน

วังตะกอ จังหวัดชุมพร (จารีพร ผลมูล, 2558), ฟตมาอัสไวน ีตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, และมัฮดี แวดราแม 

ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะตีมศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ความคิดสรางสรรค และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 (ฟต

มาอัสไวนี ตาเยะ, ณัฐินี โมพันธุ, มัฮดี แวดราแม., 2560), กชกร พินิจมนตรี ท่ี ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน Steam Education เพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (กชกร พินิจมนตรี, 2561), มินตรา กระเปาทอง ท่ีศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 (มินตรา กระเปาทอง, 2561) และ ภิญโญ วงษทอง ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบูรณาการ Steam Education ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 (ภิญโญ วงษทอง, 2562) 

 

3. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 

 3.1 เพ่ือใหการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนไปอยางมีประสิทธิผล ครูผูสอนควร ปฏิบัติ คือศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตาม

แนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหเขาใจกอนนําไปใช 

 3.2 ครูสามารถนําแผนการการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดาน

พฤติกรรมการทํางานกลุมใหแกผูเรียนได 

 

4. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 

 1. ควรมีการดําเนินการวิจัยในลักษณะเชนนี้ ภายในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยใีหครอบคลุมทุกบท และทุกเนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนใหสูงข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เทานั้น จึงควรมีการศึกษา 

กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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ภาคผนวก



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

  



 
 

บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีม

ศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประกอบดวย 

 

1. นางอุษณา ปอมลิขิตกุล ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูบูรณาการ 

2. นางสาวชณิการ ผันผอน ครู โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

3. นางสาวชลธิชา กุลยะ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา สภาพสมดุล 

 

รายการการประเมิน 

คะแนน

ผูเช่ียวชาญ µ σ 
1 2 3 

1. การกําหนดผลการเรียนรู  5 4 5 4.67 0.47 

2. การกําหนดสาระการเรียนรู 5 5 5 5.00 0.00 

3. การอธิบายสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 5 4 5 4.67 0.47 

4. การกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน, คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  
5 5 5 5.00 0.00 

5. การออกแบบวิธีการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 5 5 5.00 0.00 

6. การกําหนดชิ้นงาน 4 5 5 4.67 0.47 

7. การวัดและการประเมินผล 5 5 5 5.00 0.00 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวสะตีมศึกษา  5 4 4 4.33 0.47 

9. การจัด สื่อ และแหลงการเรียนรู 5 5 5 5.00 0.00 

10. การกําหนด แบบประเมินผลชิ้นงาน, แบบประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน และแบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

5 5 5 5.00 0.00 

รวม/สรุปผล  4.83 0.23 
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ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา สภาพสมดุล  

 

รายการการประเมิน 
คะแนนผูเช่ียวชาญ 

µ σ 
1 2 3 

1. การกําหนดระยะเวลา, ระดับชั้น, สาระสําคัญ  

   และความรูเพ่ิมเติม 
5 5 4 4.67 0.47 

2. การอธิบายบทนํา  5 5 5 5.00 0.00 

3. การกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม 5 4 5 4.67 0.47 

4. การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู 5 5 5 5.00 0.00 

5. การอธิบายภาพรวมกิจกรรม 4 5 5 4.67 0.47 

6. การจัดกิจกรรมและใบงานท่ี 1 ความรูดานความหมาย 

    ของสมดุล 
5 5 5 5.00 0.00 

7. การจัดกิจกรรมและใบงานท่ี 2 เทคโนโลยีของการนําความรู  

    เรื่องสมดุลในชีวิต 
5 5 5 5.00 0.00 

8. การจัดกิจกรรมและใบงานท่ี 3 ออกแบบกิจกรรมสมดุล 5 5 4 4.67 0.47 

9. การจัดกิจกรรมและใบงานท่ี 4 สมดุลสูชุมชน 5 4 5 4.67 0.47 

10. การจัดกิจกรรมและใบงานท่ี 5 แกปญหาทางคณิตศาสตร 

     ของสมดุล 
5 4 5 4.67 0.47 

รวม/สรุปผล  4.80 0.23 
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ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสาระการเรียนรู  

 

ขอคําถาม  ผูเช่ียวชาญ 1 ผูเช่ียวชาญ 2 ผูเช่ียวชาญ 3 IOC แปลผลความสอดคลอง 

1. +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอง 

2. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

3. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

4. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

5. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

6. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

7. 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอง 

8. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

9. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

10. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

11. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

12. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

13. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

14. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

15. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

16. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

17. +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอง 

18. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

19. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

20. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

21. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

22. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

23. 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอง 

24. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

25. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

26. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

27. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

28. +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอง 
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ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสาระการเรียนรู (ตอ) 

 

ขอคําถาม  ผูเช่ียวชาญ 1 ผูเช่ียวชาญ 2 ผูเช่ียวชาญ 3 IOC แปลผลความสอดคลอง 

29. +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

30. +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอง 
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ผลการประเมินความสอดคลอง, คาความยาก และอํานาจจําแนกรายขอ  

 

ขอคําถาม ความสอดคลอง คาความยาก คาอํานาจจําแนก  แปลผล 

1. มีความสอดคลอง 0.54 0.34 ใชได 

2. มีความสอดคลอง 0.52 0.40 ใชได 

3. มีความสอดคลอง 0.50 0.63 ใชได 

4. มีความสอดคลอง 0.46 0.39 ใชได 

5. มีความสอดคลอง 0.30 0.34 ใชได 

6. มีความสอดคลอง 0.46 0.31 ใชได 

7. มีความสอดคลอง 0.40 0.42 ใชได 

8. มีความสอดคลอง 0.50 0.40 ใชได 

9. มีความสอดคลอง 0.48 0.34 ใชได 

10. มีความสอดคลอง 0.52 0.40 ใชได 

11. มีความสอดคลอง 0.58 0.40 ใชได 

12. มีความสอดคลอง 0.48 0.36 ใชได 

13. มีความสอดคลอง 0.68 0.47 ใชได 

14. มีความสอดคลอง 0.72 0.40 ใชได 

15. มีความสอดคลอง 0.62 0.45 ใชได 

16. มีความสอดคลอง 0.68 0.41 ใชได 

17. มีความสอดคลอง 0.58 0.43 ใชได 

18. มีความสอดคลอง 0.66 0.45 ใชได 

19. มีความสอดคลอง 0.68 0.36 ใชได 

20. มีความสอดคลอง 0.64 0.55 ใชได 

21. มีความสอดคลอง 0.42 0.32 ใชได 

22. มีความสอดคลอง 0.68 0.51 ใชได 

23. มีความสอดคลอง 0.66 0.32 ใชได 

24. มีความสอดคลอง 0.68 0.36 ใชได 

25. มีความสอดคลอง 0.58 0.33 ใชได 

26. มีความสอดคลอง 0.60 0.34 ใชได 

27. มีความสอดคลอง 0.60 0.36 ใชได 

28. มีความสอดคลอง 0.62 0.35 ใชได 
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ผลการประเมินความสอดคลอง, คาความยาก และอํานาจจําแนกรายขอ (ตอ) 

 

ขอคําถาม ความสอดคลอง คาความยาก คาอํานาจจําแนก แปลผล 

29. มีความสอดคลอง 0.64 0.33 ใชได 

30. มีความสอดคลอง 0.62 0.35 ใชได 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย ใชสูตรคูเดอร – ริชารดสัน 20 (KR-20) มีคา 0.87 
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ผลการประเมินความสอดคลองแบบประเมินระดับพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 

 

ขอคําถาม 
คะแนนผูเช่ียวชาญ 

IC แปลผลความสอดคลอง 
1 2 3 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 1.1 +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 1.2 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 1.3 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 1.4 +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.2 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.3 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.4 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.5 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.6 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ช่ือ ร.ต.อ.พิพิธชัย สรอยชมภูพงศ  

วัน เกิด 12 มกราคม 2530 

สถานท่ีเกิด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ท่ีอยูปจจุบัน 494 หมู 10 บานพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน คร ู

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2563-ปจจุบัน อยูระหวางศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 พ.ศ. 2561 ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 


	จริง--พัฒนาหลักสูตรฯ พิพิธชัย-2564

