การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
นฤมล กุลสืบ
ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช**

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้ รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษา 4) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จาํ เริญบํารุง) แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา
จํา นวน ห้ อ งเรี ย น มี จํา นวนรวม คน ซึ งได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา ) แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ
ทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติ t-test Dependent Sample
ผลการวิ จั ย พบว่ า ) นั ก เรี ย นมี ค ะแนนการพั ฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็มผ่านเกณฑ์จาํ นวน 5 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อย
ละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ) พฤติกรรมการทํางาน
เป็ นกลุ่ม นักเรี ยนทุกกลุ่ม มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.38-2.94 อยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ
) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t =
20.357*, Sig. = .000) ) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ = 2.83,
S.D. = 0.37)
คําสําคัญ : ความคิดสร้ างสรรค์, สะตีมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์, ชันประถมศึกษาปึ ที 5

* นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ทปรึ
ี กษาสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



บทนํา
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ ง เป็ นแผนระยะยาว 20 ปี มี
สาระสํา คั ญ ทีเกี ยวข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ
กล่าวคือในยุทธศาสตร์ที เน้ นการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจั ยและนวัตกรรม เพือสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึงการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกลไกทีสําคัญยิง ใน
การนําประเทศเข้ าสู่สังคมโลกในศตวรรษที การเตรี ยมความพร้ อมกําลังคนทังด้ าน ความรู้
ทักษะ สมรรถนะทีจําเป็ นให้ สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลียนแปลงของโลก
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะการคิดอย่างหนึ งทีจําเป็ นต่ อการปลูกฝังพลเมือ งของ
ประเทศ เพือตอบสนองต่อโลกยุคใหม่ทมุี ่งเน้ นการสร้ างนวัตกรรม ซึงมีการเปลียนแปลงและการ
แข่งขันสูง ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะทีส่งเสริมให้ บุคคล รู้จักมองสิงรอบตัวและนําความรู้มา
ใช้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ นสิ งใหม่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยเหตุ นี ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ จึ งเป็ นหนึ งในทัก ษะแห่ งศตวรรษที ทีควรพั ฒ นาให้ แ ก่ เยาวชน สอดคล้ องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ทีกล่ าวว่ า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความจําเป็ นทีจะต้ องส่งเสริ มให้
เกิดขึนในสังคมไทยปั จจุ บัน เพราะ เป็ นความจําเป็ นในประเทศไทย . ทีจะต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนและ
คนไทยคิดและทําอะไรใหม่ๆขึน นอกจากนี วิวรรณ สารกิจปรีชา (255 ) ผู้เชียวชาญด้ านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ มีความคิดสร้ างสรรค์กล่า วว่า ความคิดสร้ างสรรค์ไม่ได้ ปรากฏ
ให้ เห็นเฉพาะในดนตรี ศิลปะ หรือผลงานการเขียนเท่านัน แต่ปรากฏให้ เห็นได้ ในทุกรายวิชา แม้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ทนัี กเรียนแสดงความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการทดลองและการแก้ ปัญหาด้ วยวิธที ี
หลากหลายด้ วยตัวนักเรี ยนเอง ดังนันแนวคิดการจัดการศึกษาของไทยจึงจําเป็ นต้ องพั ฒนาให้
นักเรียนไม่เป็ นเพียงผู้บริโภคนิยม แต่ต้องเป็ นบุคคลทีมีทกั ษะการคิดสร้ างสรรค์นาํ ไปสู่การผลิต
และคิดนวัตกรรมเพือนําไปพัฒนาประเทศในอนาคต
การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะตีมศึกษาเป็ นรูปแบบการสอนทีน่าสนใจในการนํามา
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ กับผู้ เรียนทังนี สมรัก อินทวิมลศรี (2560) กล่าวว่า สะตีมศึกษา
คือ รูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะของ การบูรณาการการเรียนรู้ ศาสตร์วิชาหลักเข้ าไว้ ด้วยกัน
ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (E) ศิ ล ปะ (A) ทังหมดอยู่ ใ น
องค์ประกอบทางคณิตศาสตร์ (M) ทังนี สะตีมศึกษา ทําให้ ผ้ ูเรียน เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ผ่าน
ขันตอนและ กระบวนการการปฏิบัติจ ริงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางการคิด การตังคําถาม
การสํารวจ การแก้ ไขและตรวจสอบปั ญหา รวมไปถึงการใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน
การจัดการเรียนรู้ ไม่เน้ นการท่องจํา ทฤษฎีหรือกฎต่างๆ
จากหลั ก การและเหตุ ผลทีกล่ า วมาข้ า งต้ น ทํา ให้ ผ้ ู วิ จั ยสนใจทีจะศึ ก ษาการพั ฒนา
ความคิดสร้ า งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื อเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ทีจะช่ วยให้ นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน สนุ กสนาน ควบคู่กับการพั ฒนาทักษะด้ าน



ความคิดสร้ างสรรค์ เพือไปปรับใช้ กับชีวิตประจําวัน และนําไปสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึนมาทํา
ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5
2. เพื อศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
3. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้ รับ การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา
4. เพื อศึกษาความพึ งพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะ
ตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนมีพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีคะแนนไม่
ตํากว่าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
2. นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 5 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา อยู่ระดับดี
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
ประชากร คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จาํ เริญบํารุง)
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา
จํานวน ห้ องเรี ยน มี
จํานวนรวม
คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนโรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์
จําเริ ญบํารุง) แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา
จํานวน
ห้ องเรียน มีจาํ นวนรวม คน ซึงได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรต้ น - การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ตัวแปรตาม - ความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
- พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม



- ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา
เนือหาทีใช้ ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในครังนีคือ หน่วยการเรียนรู้ที 7 - 8
เรือง นําในท้ องถินของเราและปรากฎการณ์ธรรมชาติทเกี
ี ยวข้ องกับวัฏจักรนํา ใช้ เวลา สัปดาห์
สัปดาห์ละ คาบ เรียน คาบเรียนละ 60 นาที รวมเป็ น คาบเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่วยการเรียนรู้ที 7 นําในท้องถินของเรา
-ปริมาณนําบนโลกและปริมาณนําทีนํามาใช้ ได้
หน่วยการเรียนรู้ที 8 ปรากฎการณ์ธรรมชาติทเกี
ี ยวข้ องกับวัฏจักรนํา
- วัฏจักรของนํา
- เมฆ หมอก นําค้ าง และนําค้ างแข็ง
- ฝนหิมะและลูกเห็บ
ระยะเวลาในการวิจัย คือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
ถึง พฤษภาคม 2563
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาได้ เป็ น
อย่างดี
2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มทีดียงขึ
ิ น
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทดีี มากยิงขึนภายหลังการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา
4. ผู้สอนได้ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษาสําหรั บใช้ พัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชันอืนๆ
ระเบียบวิธีการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที 7 - 8 เรือง นําในท้ องถินของเราและปรากฎการณ์ธรรมชาติทเกี
ี ยวข้ องกับวัฏ
จักรนํา
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
5. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา



การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที มีขนตอนการเก็
ั
บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี
1. นํา แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที 5 โรงเรี ยนลํา พะอง (ราษฎร์ จํา เริ ญบํารุ ง) แขวงลํา ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แล้ วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างจาก
การทดสอบครังนีเป็ นคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
2. ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด สะตี ม ศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย นชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที 5 โรงเรี ยนลํา พะอง (ราษฎร์ จํา เริ ญบํารุ ง) แขวงลํา ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน การจัดการเรี ยนการสอนใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4
แผน ทังหมด ชั วโมง ในแต่ ละแผนผู้ สอนจะวั ดความสามารถในการเรี ยนรู้และความคิด
สร้ างสรรค์เพือเก็บเป็ นข้ อมูลสําหรับการวิเคราะห์ต่อไป
3. นําแบบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไปทดสอบกับนักเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 5
โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จาํ เริญบํารุง) ใช้ เวลาทดสอบ 1 ชัวโมงแล้ วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
จากการทดสอบครังนีเป็ นคะแนนสอบหลังเรียน (Post-Test)
4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
5. นําข้ อมูลทังหมดไปประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการดํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ท ํา การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วิเคราะห์ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นโดยการนํา คะแนนของนั ก เรี ย นทังหมด มา
คํานวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample)
3. วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั นของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 5 ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 สรุปผลได้ ดังนี



1. ผลการศึกษาการพั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ตามแนวคิด สะตีม
ศึ ก ษาของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 พบว่ า นั กเรี ยนมีค ะแนนไม่ ตากว่
ํ า ร้ อยละ ของ
คะแนนเต็มผ่านเกณฑ์จาํ นวน 5 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1
กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักเรียนในระหว่างเรียนโดยใช้ การ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลียระดับดี
คิดเป็ นร้ อยละ
3. ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 10.31 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ2.19 และหลังเรียนมีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 15.28 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.76 และเมือทดสอบด้ วยสถิติ t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (t = 20.357, Sig. = .000)
4.ผลการศึกษาระดับความพึ งพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( ) เท่ากับ 2.83มีส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.37เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลํา ดับ ค่ า เฉลี ยจาก มากไปหาน้ อย คือ ด้ านการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 2.86 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.34 ด้ า นผู้ เรี ยนมี ความพึ งพอใจอยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( )
เท่ากับ 2.82 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.37 และด้ านเนือหามีความพึงพอใจอยู่
ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี ย ( ) เท่า กับ 2.79 มี ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.40
ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 สรุปผลได้ ดังนี
1. ผลการศึกษาการพั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์วิชาวิ ทยาศาสตร์ ตามแนวคิด สะตีม
ศึ กษาของนั กเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 35 คนพบว่ า นักเรี ยนมีการพั ฒนาความคิด
สร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์จาํ นวน
5 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 โดย
คะแนนร้ อยละของความคิดสร้ างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนกลุ่ มทีไม่ ผ่านเกณฑ์ มีช่วง
คะแนนอยู่ที 70.83 ซึงยังถือว่าอยู่ในระดับดี ทังนีอาจเป็ นผลมาจากนักเรียนบางส่วนมีบุคลิกภาพ
ทีอาจไม่ได้ ฝึกฝนการคิดและการทํางานทีจําเป็ นต่อการคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ต้ องใช้ เวลา



ในการเรียนรู้ ปรับตัว และฝึ กฝนไประยะหนึง ดังนันส่งผลให้ มีนักเรียนจํานวนหนึงมีระดับคะแนน
ตํากว่าเกณฑ์ทกํี าหนด
จากคะแนนเฉลียรายบุคคล จะเห็นได้ ว่า คะแนนเฉลียจากมากไปน้ อยคือ ความคิด
ยืดหยุ่น (ค่าเฉลียเท่ากับ 10.51) ความคิดละเอียดลออ(ค่าเฉลียเท่ากับ 10.43) ความคิดริเริม
(ค่าเฉลียเท่ากับ 10.34) ความคิดคล่องแคล่วมี (ค่าเฉลียเท่ากับ 9.74) ตามลําดับ
ผู้วิจัยอภิปรายว่าทีความคิดคล่องแคล่วมีค่าเฉลียน้ อยทีสุดเพราะ นักเรียนไม่เคยเรียน
แบบสะตีมศึกษามาก่อน ในช่วงแรกนักเรียนยังไม่ค้ ุนเคยกับการเรียนทีต้ องนําข้ อมูลมาวิเคราะห์
หาคําตอบของปั ญหาหรือสถานการณ์ เพือนําไปสู่การคิดและออกแบบผลงานเชิงสร้ างสรรค์ ซึง
ถือเป็ นประสบการณ์ใหม่ ทําให้ นักเรี ยนทําชิ นงานไม่ ทันภายในเวลาทีกําหนด อีกทังความคิด
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถทางการคิด ทีต้ องใช้ ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ เ พื อ
สร้ างสิงใหม่และเป็ นประโยชน์ นักเรียนจึงต้ องใช้ เวลาเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์และการฝึ กฝน
อย่ างไรก็ตามผลทีได้ นีแสดงให้ เห็นว่ า การจั ดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาสามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ ดังจะเห็นได้ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
ตีมศึกษา ทีประกอบด้ วยการจัดการเรียนรู้ 5 ขันตอน ได้ แก่ ขันระบุปัญหา ขันศึกษาและวิเคราะห์
ขันออกแบบสร้ างสรรค์ ขันนําเสนอ และขันประเมินผลงาน เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนผ่าน
กิจกรรมทีนักเรียนเป็ นผู้ลงมือปฏิบัติ โดยลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนทีใช้ แนวคิด
สะตีมศึกษา ทีประกอบไปด้ วย สถานการณ์ หรื อเรื องราวต่ างๆ ทีช่ วยกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ในการทีจะค้ นหาคําตอบ การทีผู้เรี ยนได้ พัฒนาความรู้จากการสืบค้ น ข้ อมูลทีจําเป็ นต่อ
การหาคําตอบหรือแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักการทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที
เกียวข้ อง และนําข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื อหาคําตอบของปั ญหาหรื อสถานการณ์นันนําไปสู่การคิด
และออกแบบผลงานเชิงสร้ างสรรค์ สร้ างวิธีแก้ ปัญหาด้ วยการเชือมโยงความรู้ด้านวิศวกรรม มา
สร้ างสรรค์ผลงานภายใต้ ข้อจํากัดและเงือนไขทีกําหนด สามารถถ่ายทอดกระบวนการคิด ผ่าน
เทคนิคทางศิลปะให้ มีความน่าสนใจ นําเสนอ แนวคิด วิธีแก้ ปัญหาของการสร้ างชินงานให้ ผ้ ูอืน
เข้ าใจ โดยออกแบบวิธีนาํ เสนอข้ อมูลทีเข้ าใจง่าย น่าสนใจ โดยเป็ นการฝึ กให้ นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนือง ส่งผลให้ นักเรียนมีทักษะความคิดสร้ างสรรค์เพิมขึนซึง
สอดคล้ อ งกั บ Hu & Adey (2002) ทีกล่ า วว่ า นอกจากปั จ จั ย ทางด้ า นสติ ปั ญ ญาทีมี ผ ลต่ อ
ความคิดสร้ า งสรรค์ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว ยัง มี ปั จ จั ยอืนๆทีมี อิทธิพลโดยตรงได้ แ ก่ ลั กษณะ
เฉพาะตัวหรือบุคลิกภาพ สภาพแวดล้ อม แรงจู งใจ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทนัี กเรี ยนมี มา
อย่ า งต่ อ เนื องและสอดคล้ องกั บ Yang et al. (2016) ที กล่ า วว่ า ความคิ ด สร้ างสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์เป็ นความสามารถทีนักเรียนต้ องใช้ เวลาสะสมความรู้และประสบการณ์ หากนักเรียน
ได้ รั บ การชี แนะหรื อ ฝึ กฝนอย่ า งต่ อ เนื อง จะส่ งผลให้ นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด ทีมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี
หลักเกณฑ์และคิดในสิงทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้อนได้
ื และสอดคล้ องกับ สมรัก อินทวิมลศรี (2560)
กล่ าวว่ า การพั ฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิ ทยาศาสตร์ จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการฝึ กฝน



นักเรียนต้ องใช้ เวลาในการเรียนรู้ อาศัยประสบการณ์และฝึ กฝนอย่างต่อเนืองและสอดคล้ องกับ
จารีพร ผลมูล (2558) ได้ ทาํ การวิจัยเรือง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการแบบ STEAM
สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที3 กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนวั ง ตะกอ จั ง หวั ด ชุ ม พรสํา หรั บ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า สะตีมศึกษาเป็ นการจัดการเรียนการสอนที
เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ สร้ างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ โดยการนําความรู้วิทยาศาสตร์มาปรับปรุง
หรือประดิษฐ์ ชินงาน ซึงการเพิมศิลปะเข้ าไปช่วยในการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึ กฝนให้ นักเรียน
ได้ ใช้ เหตุผลในการเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ นักเรี ยนเกิด
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มากขึน
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลียระดับดี คิด
เป็ นร้ อยละ
ซึงผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ อภิปรายได้ ว่า การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิ ดสะตีมศึ กษาเป็ นการเน้ น ให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ทาํ กิจ กรรมร่ วมกับ ผู้ อืน เป็ นการสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์ มีการวางแผนการทํางาน ร่วมมือกันในการทํางาน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน สามารถ
ทําให้ นักเรียนประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึงข้ อสนับสนุ นของพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่มทีประสบความสําเร็จ สอดคล้ องกับ มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ทีกล่าวถึงการทํางานเป็ น
ที ม ไว้ ว่ า การร่ ว มทํา กิ จ กรรมโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ใช้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ร่วมกัน อย่างเต็มความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดี ช่วยแก้ ไขปัญหาต่าง
ๆ และสามารถพัฒนาองค์การให้ บรรลุเป้ าหมายสูงสุดของทีมได้ เช่นเดียวกันกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558) ได้ กล่ าวไว้ คือ การจัดกิจกรรมโดยกระบวนการ
ทํางานกลุ่มมีข้อดีคือผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมได้ ตลอดเวลาและต่อเนือง ผู้เรียนมีการปรับตัวใน
การทํา งาน บทบาทของสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม เพื อทีจะขั บ เคลื อนงานให้ ป ระสบผลสํา เร็จ ตาม
เป้ าหมายทีตังไว้
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้ รับ
การ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ยน อย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ทีระดั บ . (t= 20.357*, Sig.= .000) ซึ งผลการวิ จั ย
เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ อภิปรายได้ ว่า เนืองจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา เป็ นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ทีนักเรี ยนเป็ นผู้ลงมือปฏิบัติ ลักษณะสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนทีใช้ แนวคิดสะตีมศึกษา ทีประกอบไปด้ วย สถานการณ์ หรือเรืองราวต่างๆ ที
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ในการทีจะค้ นหาคําตอบ โดยเป็ นปัญหาทีผู้เรียนพบเห็นได้ จริ ง
ในชีวิตประจําวันหรือในแหล่งชุมชนใกล้ ตัวซึงสถานการณ์ ปัญหา จะสอดคล้ องกับเนือหาบทเรียน
นํามาใช้ กระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการทีจะหาความรู้ ค้ นหาคําตอบได้ สอดคล้ องกับ Sock
lingam et al.(2011) ทีศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างลักษณะของสถานการณ์ปัญหาทีแตกต่างกัน
และผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นทีเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานพบว่ า ลั ก ษณะของ



สถานการณ์ ปั ญ หาทีใกล้ ตั ว นั ก เรี ย นและนั ก เรี ย นมี ค วามคุ้ น เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี ผ ลใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง และสอดคล้ องกับ มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์
(2559) ได้ ศึกษาการพั ฒนาชุ ดฝึ กทัก ษะสะตีมศึก ษาเพื อการสร้ า งสรรค์ชินงานเรื องพลั ง งาน
รอบตัวเรา พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .05
4. ผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจต่ อ การจั ด การเรี ยนการสอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ต าม
แนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน 35 คนพบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 2.83 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37 ซึง
ผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ โดยด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลีย
ความพึงพอใจสูงทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน มีรายละเอียดเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้ อย จะเห็นได้ ว่าความพึงพอใจแต่ละด้ าน มีรายละเอียด ดังนี
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ได้ แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ทาํ ให้ นักเรียนได้ สร้ างสรรค์
ชินงานอย่างอิสระทังนี เนืองมาจาก การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็ นการ
จั ด การเรี ย นการสอนทีเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้ ล งมื อ ปฏิบั ติ กิจ กรรมด้ ว ยตนเองนั ก เรี ย นได้
สร้ างสรรค์ชินงานอย่างอิสระ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมทีหลากหลายและน่ าสนใจ
นําไปสู่การสร้ างสรรค์ชินงาน เกิดแรงจูงใจในการคิดทําและการเรียนรู้ต่อไป
ด้านผูเ้ รียน ได้ แก่ นักเรี ยนได้ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์มากขึน ทังนี เนืองมาจาก
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นกิจกรรมที
หลากหลาย นักเรียนได้ สนุกกับการทํากิจกรรมโดยเนือหาในกิจกรรมมีความเกียวข้ องกับชัวิตประ
จําวันของนักเรียน ทําให้ นักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึน
ด้า นเนื อ หา ได้ แ ก่ เนื อหาทีสอนส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น ทังนี
เนืองมาจากลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนทีใช้ แนวคิดสะตีมศึกษา ทีประกอบไปด้ วย
สถานการณ์ หรือเรืองราวต่างๆ ทีช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ในการทีจะค้ นหาคําตอบ โดย
เป็ นปั ญหาทีผู้ เรี ยนพบเห็นได้ จริ ง ในชี วิตประจําวั นหรื อ ในแหล่ งชุ มชนใกล้ ตัวซึ งสถานการณ์
ปัญหา สอดคล้ องกับเนือหาบทเรียน นํามาใช้ กระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการทีจะหาความรู้
ค้ นหาคําตอบ นําไปสู่การส่งเสริมความคิดในการสร้ างสรรค์งานของนักเรียน เช่นเดียวกับ สุนารี
ศรี บุ ญ (2561) ทีพบว่ า นั กเรี ยนมีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ มาก เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ า นั กเรี ยนมีความพึ งพอใจอยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้ า น ด้ า นทีมี ค่า เฉลี ยสู งสุ ดได้ แ ก่ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา ได้ แก่ ประโยชน์ทได้
ี รับจากการจัดการเรียนรู้ และด้ านทีมีค่าเฉลีย
ตําสุด ได้ แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้ จากผลการสอบถามความพึงพอใจข้ างต้ น เนืองจากด้ าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทดีี มีขันตอนการสอนทีชัดเจนกิจกรรม
การเรียนรู้แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ อยากค้ นหาคําตอบของ
ปัญหา นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าด้ านอืน ๆ อีกทังยัง



สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารีพร ผลมูล (2558) ทีได้ ศึกษาการพั ฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้บูรณา
การแบบ STEM สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่ านักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ระดับดี (เฉลีย 3.51) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 เนืองจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEAM เป็ นการบูรณาการแบบสอดแทรกเนือหา โดยมี
เนือหาสาระสอดคล้ องกับ ชีวิตประจําวัน แหล่งชุมชนใกล้ ตัว ผ่านการจัดกิจกรรมทีเน้ นนักเรียน
เป็ นสําคัญ
ข้อค้นพบงานวิจยั
การจั ด การเรี ยนการสอนวิช าวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะตีมศึ กษา ทําให้ นั กเรี ยน
พั ฒนาความคิดสร้ างสรรค์ดีขึน ซึงพิ จารณาจากคะแนนทีผู้วิจัยประเมินชินงานของนักเรียนด้ วย
แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์หลังทํากิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะเห็นว่า คะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน มีแนวโน้ มเพิมขึนตามลําดับ และทําให้ นักเรียนเข้ าใจในบทเรียน
มากยิงขึน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึงพิจารณาจาก คะแนนแบบทดสอบ
วั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีมีคะแนนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรียน นอกจากนี ยังช่ วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมอย่างสนุ กสนาน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงกันและกัน
มีความร่ วมมือในการทํางานกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นทําให้ เกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนและ
ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มได้ เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็ นการจัดการเรียน
การสอนทีเน้ นให้ นัก เรี ยนได้ ลงมื อ ปฏิบั ติด้วยตนเอง ดังนั นผู้ สอนอาจเป็ นเพี ยงผู้ ให้ คาํ ชีแนะ
มากกว่ าทีจะสอนให้ นักเรี ยนปฏิบัติ ควรให้ อิสระแก่นักเรี ยนในการคิดซึงจะทําให้ ความคิดของ
นักเรียนไม่ติดอยู่ในกรอบเพือหาคําตอบ แต่ควรกําหนดประเด็นให้ ชัดเจน
2. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ผู้สอนควรศึกษา
และทําความเข้ าใจในหลักการของแนวคิดสะตีมศึกษา โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ชัดเจน ผู้สอนควรกําหนดเวลาในแต่ละขันและควบคุมเวลาให้ เหมาะสมและควรเน้ นให้ นักเรี ยน
ได้ ลงมือปฏิบัติภายในเวลาทีกําหนด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1.ควรนํา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะตีมศึกษาไปทดลองกับนักเรี ยนใน
ระดับชันอืนๆและประยุกต์ใช้ กบั กลุ่มสาระวิชาอืนๆ



2.ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับการพัฒนาทักษะใน
ด้ านอืนๆทีสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิมขึน
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