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บทคัดย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีจุดมุ่งหมาย �) เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา �) เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงาน 

ใน � ด้าน คือ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ชิ�นงาน และทกัษะการ

สื�อสารและความร่วมมือก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา และ �) เพื�อศึกษาความ

พึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�

เ ป็นนักเ รียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  �  ของโรงเ รียนการเคหะท่าทราย สังกัดส�านักงานเขตห ลักสี�  

กรุงเทพมหานครที�ก�าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 1 ห้องเรียน 

รวม �� คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�อง

บ้านพยากรณ์ แบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวดัทักษะการแก้ปัญหา แบบประเมิน

พฒันาการทกัษะการแกปั้ญหา แบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์แบบประเมินการออกแบบและสร้างสรรค์

ชิ�นงาน แบบวดัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ  และแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื� องบ้านพยากรณ์  แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววดัสองครั� ง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื�นฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจ ัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบ้านพยากรณ์สู งกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  2) ทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ�นงานของนกัเรียนหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 โดยพิจารณา 3 ด้านคือ 2.1) ทกัษะการแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 2.2)  ทกัษะความคิดสร้างสรรค์และ

การสร้างสรรคชิ์�นงานหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียน

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01  2.3) ทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสะเตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  3) ความพึง

พอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 

และสูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to compare the knowledge and comprehension between 

pre and post integrated STEM Education learn management; 2)  to compare learning and product creating 

skills in three topics; problem solving skills, creative thinking and product creating skills, and 

communication and collaboration skills between pre and post integrated STEM Education learn 

management; and 3)  to study the student satisfaction to towards in integrated STEM Education learn 

management.  The sampling group of this study consisted a class of 32 students studying in the second 

semester in academic year 2017 of 7th Grade students of Kankheha Thasai school under Lak Si District 

office, Bangkok by cluster random sampling.  The research instruments consisted of integrated STEM 

Education learn management in learning plan, knowledge and comprehension test, problem solving skills 

test, problem solving skills trend evaluation, creative thinking test, design and product creating trend 

evaluation, communication and collaboration skills test and the student satisfaction towards in integrated 

STEM Education learn management on weather forecasting house evaluation papers.  This research is one 

group pre- test, post- test design.  The tools for data analysis were basic statistics, t- test dependent sample, 

one sample t-test. The results of found that 1) The knowledge and comprehension result of the student after 

learning by STEM education on weather forecasting house was undertaken were higher at the statistical 

significance at . 01 level.  2)  The learning and product creating skills result of the student after integrated 

STEM Education learn management on weather forecasting house was undertaken were higher at the 

statistical significance at .01 level by consider three topics; 2.1) The problem solving skills after integrated 

STEM Education learn management on weather forecasting house was undertaken were higher at the 

statistical significance at .01 level.  2.2)  The creative Thinking and product creating skills after integrated 

STEM Education learn management on weather forecasting house was undertaken were higher at the 

statistical significance at .01 level 2.3) The communication and collaboration skills after integrated STEM 

330317334332333



 

3 

 

Education learn management on weather forecasting house was undertaken were higher at the statistical 

significance at . 01 level. 3)  The student satisfaction on integrated STEM Education learn management on 

weather forecasting house was a high level and higher than the standard at the statistical significance at .01 

level. 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคญัอย่างยิ�งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์และช่วยท�าให้มนุษยมี์

ความคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถวางแผนและตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี�ท �าให้เกิดการ

พฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆอยา่งไม่หยดุย ั�ง ทุกคนจึงจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้ทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื�อที�จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี  (สุพรรณี                       

ชาญประเสริฐ, 2557) จากสังคมโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้ทุกประเทศจะตอ้งเร่งพฒันา

คุณภาพของประชากรให้มีคุณภาพที�สูงขึ�น เพื�อที�จะสามารถด�ารงชีวิตและแข่งขนักบัในตลาดแรงงาน การ

จดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัจึงจะต้องพฒันานักเรียนให้มีความพร้อมทั�งดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ความกา้ว

ทนัต่อเทคโนโลยี รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพที�สามารถปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลกได ้การ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 ประกอบด้วย 3 ดา้น คือทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ชิ�นงาน และทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ (วิจารณ์ 

พานิช, 2555) จากการศึกษาพบว่าการจดัการเรียนการสอนของไทยยงัเน้นการท่องจ�า ท�าให้นกัเรียนขาด

ทักษะในการเรียนรู้และนวตักรรม ส่งผลให้นกัเรียนไม่ไดฝึ้กฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการ

แสดงออกทางความคิด จนเป็นเหตุให้นักเรียนนิยมการเลียนแบบและคล้อยตามความคิดเห็นของผู ้อื�น    

(ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2546) ทั�งนี� ในการพฒันานกัเรียนให้เกิดทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงาน

ในศตวรรษที� 21 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้งการพฒันาคุณภาพของการศึกษา

ไทย โดยการด�าเนินการโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ� งสะเต็มศึกษาจะสามารถช่วยพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 

(Mathematics) (สิรินภา กิจเกื�อกูล, 2558) โดยมีจุดเด่นของวิธีการสอนของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน 

เพื�อให้นักเรียนน�าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา คน้ควา้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างชิ�นงาน โดยมี

กระบวนการการออกแบบเชิงวศิวกรรม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ � ขั�นตอน คือ การระบุปัญหา การคน้หา

แนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง การวางแผนและพฒันา การทดสอบและประเมินผล และการน�าเสนอผลลพัธ์ (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้

และการท�ากิจกรรม นกัเรียนมีโอกาสน�าความรู้มาออกแบบวธีิการหรือกระบวนการเพื�อแกปั้ญหาที�เกี�ยวขอ้ง
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กบัชีวิตประจ�าวนั เพื�อให้ไดเ้ทคโนโลยีซึ� งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ศูนยส์ะเต็ม

ศึกษาแห่งชาติ, 2557) และในปัจจุบันพบว่าโลกมีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ

มากมาย การที�จะอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆไดจ้ะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเรื�องบรรยากาศเพื�อ

อธิบายกบัสิ�งที�เกิดขึ�น จากหลกัการและเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ ท�าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ ซึ� งสามารถบูรณาการทั�งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละการออกแบบเชิงวิศวกรรม ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

อีกทั�งยงัสามารถน�าความรู้ที�ไดเ้ชื�อมโยงกบัในชีวติประจ�าวนั พฒันาตนเอง และประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

  2. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงานก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ พิจารณา 3 ด้าน คือ 

2.1  ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 

2.2  ดา้นทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างสรรคชิ์�นงาน 

2.3  ดา้นทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ 

 3. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบ้านพยากรณ์ มีความรู้ความ

เขา้ใจวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  2.  นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบ้านพยากรณ์ มีทักษะการ

เรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยพิจารณา � ดา้นคือ 

�.�  นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื� องบ้านพยากรณ์ มีท ักษะ

การแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

�.�  นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื� องบ้านพยากรณ์ มีท ักษะ

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างสรรคชิ์�นงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

�.� นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ มีทกัษะการ

สื�อสารและความร่วมมือหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ มีความพึงพอใจ

ต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สังกดั

ส�านกังานเขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานครที�ก�าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560  จ�านวน 3 ห้อง รวม 

103 คน 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1โรงเรียนการเคหะท่าทราย สังกดั

ส�านกังานเขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร ที�ก �าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 32  คน ซึ� งแต่ละห้องมีการจดัการเรียนเป็น

แบบคละความสามารถของนกัเรียนในแต่ละหอ้งคลา้ยคลึงกนั 

ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

ตัวแปรตามคือ 1. ความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์

ชิ�นงาน 3. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

เนื�อหาที�ใช้ในการวิจัย  เป็นเนื�อหาตามสาระวิทยาศาสตร์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นเนื�อหาของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เรื� อง

บรรยากาศ 

 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย  เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 19 ชั�วโมง โดยท�าการทดสอบก่อนเรียน         

2 ชั�วโมง ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 15 ชั�วโมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชั�วโมง 

เครื�องมือที�ใช้และการสร้างเครื�องมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาวชิาวิทยาศาสตร์ เรื�องบ้านพยากรณ์ มีข ั�นตอนการสร้าง

ดงันี�  

 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง 

 2.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ และน�าเสนอต่ออาจารยท์ี�ปรึกษาวทิยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน ความสอดคล้อง ( IOC) และปรับปรุงแก้ไข

ตามค�าแนะน�า พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 - 1.00 และน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

2. แบบวัดความรู้ความเข้าใจวชิาวทิยาศาสตร์  มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1. ศึกษาวิธีสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
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 2. สร้างแบบว ัดความรู้ความเข้าใจวิ ชาวิทยาศาสตร์ไปและน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3. น�าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 - 1.00 จ�านวน 36 ขอ้ โดยเลือกไวท้�าการทดลอง 

29 ขอ้ 

 4. น�าแบบวดัไปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนการเคหะท่าทราย

ที�เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2559 

 5. หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบว่าแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์         

มีค่าความยาก (p) ตั�งแต่ 0.29-0.68 มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.37-0.59 จ�านวน 29 ขอ้ 

 6. หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ทั�งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 

พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.90 และน�าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1.  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะการแกปั้ญหา 

 2.  สร้างแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา และน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จ�านวน 3 คน พิจารณาเพื�อประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 จากนั�นน�าแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาไป

ทดลองใช้ (Try-out)  

 4. หาค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั�งฉบบั โดยหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson) จากผูเ้ชี�ยวชาญ จ�านวน 2 คน พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.91 และน�าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

�. แบบประเมินพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

  1.  ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะการแกปั้ญหา จากเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  

 2.  สร้างแบบประเมินพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา  และน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแบบประเมินพฒันาการทกัษะการแกปั้ญหาไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 จากนั�นน�าแบบประเมินพฒันาการทักษะ

การแกปั้ญหาไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

�. แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ชิ�นงาน มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1.  ศึกษา เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะความคิดสร้างสรรคจ์ากเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
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 2.  สร้างแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ�งเป็นแบบอตันัย และน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแบบวดัทักษะความคิดสร้างสรรค์ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จ�านวน � คน พิจารณาเพื�อประเมิน

ความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 จากนั�นน�าแบบวดัทักษะความคิด

สร้างสรรค์ไปทดลองใช้ (Try-out)  

 4. หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทั�งฉบบั โดยหาค่าสหสัมพนัธ์ 

(Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) จากผูเ้ชี�ยวชาญ จ�านวน 2 คน พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 และ

น�าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

6. แบบประเมินการออกแบบและการสร้างสรรค์ชิ�นงาน  มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1.  ศึกษาความหมายและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบและการสร้างสรรคชิ์�นงาน 

2.  สร้างแบบประเมินการออกแบบและการสร้างสรรคชิ์�นงาน และน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแบบประเมินการออกแบบและการสร้างสรรค์ชิ�นงาน ไปให้ผู ้เชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อ

ประเมินความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้องตั�งแต่ 0.67-1.00 จากนั�นน�าไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอยา่ง  

7. แบบวัดทักษะการสื�อสารและความร่วมมือ มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

   1.  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ 

 2.  สร้างแบบวัดทักษะการสื� อสารและความร่วมมือ และน�าเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3.  น�าแบบวดัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 จากนั�นน�าแบบวดัทกัษะการสื�อสารและ

ความร่วมมือไปทดลองใช้ (Try-out) 

 5. น�าแบบวดัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัโดยใช้สูตรหาค่า

สัมประสิทธิ� แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.82 และ

น�าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

8. แบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสะเต็มศึกษา เรื�องบ้านพยากรณ์ มี

ล �าดบัขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1. ศึกษาเอกสาร ต �ารา งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน�าเสนอให้อาจารยท์ี�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 
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 3. น�าแบบสอบถามไปให้ผู ้เชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง ( IOC) พบว่ามีค่า

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) 

 4. น�าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ�

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.80 และน�าไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. น�าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวดัทกัษะการแก้ปัญหา แบบวดัทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และแบบวดัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา            

ปีที�  1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�านวน 32 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั�วโมง แล้วบนัทึก

คะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนก่อนเรียน 

 2. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื� องบ้านพยากรณ์กับนักเรียนชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�านวน 32 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 

ทั�งหมด 5 สัปดาห์ รวม 15 ชั�วโมง  ผูว้ิจยัประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนดว้ยแบบประเมินพฒันา 

การทกัษะการแกปั้ญหา หลงัจากเสร็จสิ�นแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผน ผูว้จิยัประเมินพฒันาการทกัษะ

การแกปั้ญหาและการออกแบบและการสร้างสรรค์ชิ�นงานของนกัเรียนดว้ยแบบประเมินพฒันาการทกัษะ

การแกปั้ญหาและแบบประเมินการออกแบบและการสร้างสรรคชิ์�นงาน 

 3.  น�าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์   แบบวดัทกัษะการแก้ปัญหา แบบวดัทกัษะ

ความคิดสร้างสรรค์ แบบวดัทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดสอบ

กบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จ�านวน 32 คน ใช้เวลาทดสอบ 

2 ชั�วโมง แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนหลงัเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข ้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนทกัษะการเรียนรู้และการ

สร้างสรรคชิ์�นงาน ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา ด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรคชิ์�นงาน ด้านทักษะ

การสื�อสารและความร่วมมือก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบ้าน

พยากรณ์  โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย

คะแนนความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์กบัเกณฑที์�ก�าหนด 

โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test) 
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ผลการวิจัย 

ตารางที� 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม �� S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 32 29 10.41 5.22 
388 5556 31 13.09* .00 

หลังเรียน 32 29 22.53 5.40 

*p < .01 

 จากตารางที� 1 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้น

พยากรณ์ นกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที�ระดบั .01 

ตารางที� 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการแก้ปัญหาก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม �� S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 32 36 16.41 4.17 
191 1409 31 11.46* .00 

หลังเรียน 32 36 22.38 5.17 

*p < .01 

 จากตารางที� 2 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้น

พยากรณ์ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั 

.01 

ตารางที� 3  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม �� S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 32 50 15.03 7.93 
297 3671 31 9.67* .00 

หลังเรียน 32 50 24.31 9.37 

*p < .01 

จากตารางที� 3 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้น

พยากรณ์ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 
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ตารางที� 4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม �� S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 32 70 42.13 9.38 
652 14080 31 22.75* .00 

หลังเรียน 32 70 62.50 5.86 

*p < .01 

 จากตารางที� 4 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�อง

บ้านพยากรณ์ นักเรียนมีคะแนนทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

ตารางที� 5  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์โดยเทียบกบัเกณฑ ์

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
�� S.D. 

ระดับ

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

1. ดา้นกิจกรรม 3.90 0.62 มาก 3.50 3.67* .00 

2. ด ้านการประเมินผล 3.77 0.54 มาก 3.50 2.86* .00 

3. ด ้านประโยชน์ที�ได้รับ 3.87 0.67 มาก 3.50 3.12* .00 

รวม 3.87 0.58 มาก 3.50 3.58* .00 

*p < .01 

 จากตารางที� � พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�อง

บา้นพยากรณ์ นกัเรียนมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑ์ที�ก�าหนดอยา่ง

มีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

สรุปผลการวจัิย 

 1.  ความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2.  ทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ�นงานของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ

สะเตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยพิจารณา 3 ด้านคือ 

2.1 ทกัษะการแกปั้ญหาหลังการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื�องบ้านพยากรณ์

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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2.2 ทกัษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ชิ�นงานหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา

การสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2.3 ทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

เรื�องบา้นพยากรณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้น

พยากรณ์ อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

อภิปรายผล 

1. ความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะ

เตม็ศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งผลการวิจยัเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที�  1 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัด

การศึกษาที�ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากการลงมือปฏิบติั นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

นกัเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์และเขา้ใจกระบวนการของแต่ละวิชามากขึ�น อีกทั�งยงัเป็นการพฒันาความคิด

ขั�นสูงของนกัเรียน  และยงัท�าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเพิ�มขึ�น สอดคลอ้งกบัแลนซ์ (Lantz, 2009) ที�กล่าววา่

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความเขา้ใจในเหตุและผล และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้ และสอดคลอ้งกบัสถาพร พฤฑฒิกุล 

(2555) ที�กล่าวถึงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมว่า จะตอ้งให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั ท�าให้

ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ผา่นการลงมือท�ากิจกรรม จนเกิดความเขา้ใจ น�าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้และยงัสอดคล้อง

กบังานวิจยัของจารีพร ผลมูล (2557, บทคดัยอ่) ที� ศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM 

ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 พบวา่ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผา่นเกณฑ์

ที�ก�าหนด (ร้อยละ65) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

2.   นัก เรียนที� ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื� องบ้านพยากรณ์  

มีทกัษะการเรียนรู้และการสร้างสรรคชิ์�นงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01

โดยพิจารณา 3 ด้านคือ 

2.1  นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ มีทกัษะ

การแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดับ .01 ซึ� งผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ที� 2.1 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษา เป็นการจดัการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมโดยที�นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั นกัเรียนน�าความรู้มาใชเ้พื�อแกปั้ญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจ�าวนั 

ซึ� งในแต่ละขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา นกัเรียนจะตอ้งใชท้กัษะการแกปั้ญหา 

สอดคลอ้งกบัโอแนล (O’Neil et al., 2012) ที�กล่าววา่สะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั โดยมีจุดมุ่งหมายให้นกัเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละ
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วิชาที�บูรณาการและสามารถน�าไปใชใ้นการออกแบบสิ�งประดิษฐ์ เพื�อแกปั้ญหาในชีวิตจริง และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของประดิษฐ์ ประสิทธิศิลป์ชัย (2557, บทคดัย่อ) ที�ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษาเพื�อส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 พบว่าความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีค่าเฉลี�ยสูง

กวา่กลุ่มควบคุมที�สอนโดยวธีิสอนแบบปกติ 

2.2  นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ มีทกัษะ

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างสรรคชิ์�นงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 

.01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 2.2 ที�ตั�งไว ้ เนื�องจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา นักเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบัติ โดยเน้นให้นักเรียนน�าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา จนน�าไปสู่การ

สร้างสรรค์ชิ�นงาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัอภิสิทธิ�  ธงชยัและคณะ (����) ที�กล่าววา่สะเตม็ศึกษาเป็นการบูรณาการ

ความรู้ทั�ง � วชิาเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทั�ง � วชิา

มีความส�าคญัเท่ากนั เพื�อให้นกัเรียนน�าความรู้ทุกแขนงมาใช้เพื�อแกปั้ญหา สร้างสรรค์และพฒันาสิ�งต่างๆ 

ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของภัสสร ติดมา (2558, บทคดัย่อ) ที� ศึกษาการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื� องระบบของร่างกายมนุษย์ เพื�อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � พบว่านกัเรียนที�เรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา        

มีคะแนนความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ ที�ระดบั .05 และนักเรียนมี

พฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคร์ะหวา่งเรียนเพิ�มสูงขึ�น 

2.3 นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ มีทกัษะ

การสื�อสารและความร่วมมือหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจัย

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 2.3 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เน้นให้ผูเ้รียน

นั�นไดท้ �ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนคนอื�นๆ สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี มีการระดมความคิดร่วมกนักบัเพื�อนของ

นักเรียน และยงัเป็นการส่งเสริมทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือของนักเรียนให้สูงขึ�น สอดคล้องกบั

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558)ไดก้ล่าวไวคื้อ การจดักิจกรรมโดยวิธีนี� มีขอ้ดีที�

ผูเ้รียนสามารถท�ากิจกรรมไดต้ลอดเวลาและต่อเนื�อง ผูเ้รียนเรียนรู้กระบวนการท�างานกลุ่มและการปรับตวั

ในการท�างาน บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม การท�างานเป็นทีม เพื�อที�จะขบัเคลื�อนงานใหป้ระสบผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของอโนดาษ์ รัชเวทย ์(2560) ที�ศึกษาการพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษที� �� โดยชุดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื�องการแยก

สารของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 พบว่านกัเรียนมีทกัษะการสื�อสารและความร่วมมือหลงัการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
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3.  นัก เรียนที� ได้รับการจัดการเ รียนรู้แบบบูรณาการสะ เต็มศึกษา เ รื� องบ้านพยากรณ์   

มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื�องบา้นพยากรณ์ อยูใ่นระดบัมากและสูง

กวา่เกณฑ์ที�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระด ับ .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที� 3 ที�ต ั�งไว ้

เนื�องจากเป็นการจดัการเรียนรู้ที�เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง นกัเรียนมีอิสระ

ในการคิด นักเรียนสนุกกบัการท�ากิจกรรม มีแรงจูงใจในการท�ากิจกรรม ตวัอย่างเช่น “...ชอบประดิษฐ์

สิ�งของมากกวา่การนั�งเรียนทฤษฎี...” “...สนุกกบัการท�ากิจกรรม...” “...อยากให้มีชั�วโมงเรียนเพิ�มขึ�น...”“...

อยากให้มีกิจกรรมที�ไดล้งมือปฏิบติัแบบนี�มากขึ�น...”  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมยศ นาวีการ (2536, น. 155) ที�ได้

กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นสิ�งส�าคญัที�กระตุน้ใหน้กัเรียนท�างานที�ไดรั้บมอบหมายหรือการปฏิบติักิจกรรมให้

บรรลุผลตามจุดประสงค์และยงัสอดคลอ้งกบัแครธวูล และคณะ (Krathwohl et. al, 1964, p.95) ที�กล่าววา่ 

การที�นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในสิ�งที�นกัเรียนสนใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ซึ� งเป็นผลที�เกิดขึ�นหลังจาก

การท�ากิจกรรมต่าง ๆ อาจแสดงในรูปของความสนุกสนาน และความยินดี โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

จารีพร ผลมูล (2557, บทคดัย่อ) ที�ได้ศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ส�าหรับ

นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ระดับดี (เฉลี�ย 

3.51) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

ข้อเสนอแนะ 

�. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาใน

ชั�นเรียนใหเ้พิ�มมากขึ�นและอยา่งสม��าเสมอ 

2. ครูผูส้อนควรดูแลนักเรียนในการท�ากิจกรรมอย่างใกล้ชิดและทั�วถึงทั�งชั�นเรียน รวมถึงให้

ค �าแนะน�ากบันกัเรียนที�มีขอ้ซกัถาม ขอ้สงสัยหรือมีปัญหาในการท�ากิจกรรม 

3. ควรน�าการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาไปทดลองนกัเรียนในระดบัชั�นอื�นๆ และ

ประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระวชิาอื�นๆ 
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