
การพฒันาความคิดสรา้งสรรควิ์ชาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

นฤมล กุลสืบ  

ผศ.ดร.พชัราภา ตนัติชูเวช** 

บทคดัย่อ  
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 2) ศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5                     
3) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 4) ศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนลาํพะอง (ราษฎร์จาํเริญบาํรุง) แขวงลาํปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดสาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  
จํานวน  ห้องเรียน มีจํานวนรวม   คน ซึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย คือ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา ) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 
) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ

ทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิต ิt-test Dependent Sample  

ผลการวิจัย พบว่า ) นักเรียนมีคะแนนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชา
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ผ่านเกณฑจ์าํนวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.67 ) พฤติกรรมการทาํงาน
เป็นกลุ่ม นักเรียนทุกกลุ่ม มีคะแนนเฉลียตังแต่ 2.38-2.94 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  
) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 

20.357*, Sig. = .000) ) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 2.83, 

S.D. = 0.37) 
 

คําสําคญั : ความคิดสร้างสรรค์, สะตีมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์, ชันประถมศึกษาปึท ี5 

 

* นักศึกษาสาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** อาจารย์ทปีรึกษาสาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 



บทนาํ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2560 – 2579 ซึง เป็นแผนระยะยาว  20 ปี มี

สาระสําคัญทีเกียวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
กล่าวคือในยุทธศาสตร์ท ี  เน้นการผลิตและพัฒนากาํลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกทีสาํคัญยิง ใน
การนาํประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที  การเตรียมความพร้อมกาํลังคนทงัด้าน ความรู้ 
ทกัษะ สมรรถนะทจีาํเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เทา่ทนัต่อกระแสความเปลียนแปลงของโลก 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะการคิดอย่างหนึงทีจาํเป็นต่อการปลูกฝังพลเมืองของ
ประเทศ เพือตอบสนองต่อโลกยุคใหม่ทมุ่ีงเน้นการสร้างนวัตกรรม ซึงมีการเปลียนแปลงและการ
แข่งขันสูง ความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะทีส่งเสริมให้บุคคล รู้จักมองสงิรอบตัวและนาํความรู้มา
ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสิงใหม่แตกต่างจากเดิมได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นหนึงในทักษะแห่งศตวรรษที  ทีควรพัฒนาให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ทีกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจาํเป็นทีจะต้องส่งเสริมให้
เกิดขึนในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะ เป็นความจาํเป็นในประเทศไทย .  ทจีะต้องให้ผู้เรียนและ
คนไทยคิดและทาํอะไรใหม่ๆขึน นอกจากนี วิวรรณ สารกิจปรีชา (255 ) ผู้เชียวชาญด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ปรากฏ
ให้เหน็เฉพาะในดนตรี ศิลปะ หรือผลงานการเขียนเท่านัน แต่ปรากฏให้เหน็ได้ในทุกรายวิชา แม้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ทนัีกเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทดลองและการแก้ปัญหาด้วยวิธทีี
หลากหลายด้วยตัวนักเรียนเอง ดังนันแนวคิดการจัดการศึกษาของไทยจึงจาํเป็นต้องพัฒนาให้
นักเรียนไม่เป็นเพียงผู้บริโภคนิยม แต่ต้องเป็นบุคคลทมีีทกัษะการคิดสร้างสรรค์นาํไปสู่การผลิต
และคิดนวัตกรรมเพือนาํไปพัฒนาประเทศในอนาคต 

การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะตีมศึกษาเป็นรูปแบบการสอนทีน่าสนใจในการนาํมา
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนทังนี สมรัก อินทวิมลศรี (2560) กล่าวว่า สะตีมศึกษา 
คือ รูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะของ การบูรณาการการเรียนรู้  ศาสตร์วิชาหลักเข้าไว้ด้วยกัน 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะ (A) ทังหมดอยู่ใน
องค์ประกอบทางคณิตศาสตร์ (M) ทงันี สะตีมศึกษา ทาํให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ผ่าน
ขันตอนและ กระบวนการการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางการคิด การตังคาํถาม 
การสาํรวจ การแก้ไขและตรวจสอบปัญหา รวมไปถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ใน
การจัดการเรียนรู้ ไม่เน้นการทอ่งจาํ ทฤษฎีหรือกฎต่างๆ 

จากหลักการและเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้น ทาํให้ผู้วิจัยสนใจทีจะศึกษาการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพือเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทีจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน สนุกสนาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้าน



ความคิดสร้างสรรค์ เพือไปปรับใช้กับชีวิตประจาํวัน และนาํไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึนมาทาํ
ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

. เพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี5 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 

3. เพือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธทิางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

4. เพือศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะ
ตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

 

สมมติฐานการวิจยั  
1. นักเรียนมีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีคะแนนไม่

ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี5 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา อยู่ระดับดี 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  

. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 
ประชากร คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนลาํพะอง (ราษฎร์จาํเริญบาํรุง) 

แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  จํานวน  ห้องเรียน มี
จาํนวนรวม  คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนโรงเรียนลาํพะอง (ราษฎร์
จําเริญบํารุง) แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  จํานวน  
ห้องเรียน มีจาํนวนรวม  คน ซึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ตัวแปรต้น - การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
ตัวแปรตาม - ความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ 

 - พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 



 - ผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 - ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด

สะตีมศึกษา 
เนือหาทใีช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในครังนีคือ หน่วยการเรียนรู้ท ี7 - 8 

เรือง นาํในท้องถินของเราและปรากฎการณ์ธรรมชาติทเีกียวข้องกับวัฏจักรนาํ ใช้เวลา  สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ  คาบ เรียน คาบเรียนละ 60 นาท ีรวมเป็น  คาบเรียน โดยมีรายละเอยีดดังนี 

หน่วยการเรียนรู้ท ี7 นาํในท้องถนิของเรา 
 -ปริมาณนาํบนโลกและปริมาณนาํทนีาํมาใช้ได้  

หน่วยการเรียนรู้ท ี8 ปรากฎการณ์ธรรมชาติทเีกยีวข้องกบัวัฏจักรนาํ 
 - วัฏจักรของนาํ 
 - เมฆ หมอก นาํค้าง และนาํค้างแขง็  
 - ฝนหิมะและลูกเหบ็  

ระยะเวลาในการวิจัย คือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ถึง พฤษภาคม 2563 
 
ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

1. นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาได้เป็น
อย่างด ี

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มทดีียิงขนึ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทดีีมากยิงขึนภายหลังการจัดการเรียน

การสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
4. ผู้สอนได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษาสาํหรับใช้พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชันอนืๆ  
 
ระเบยีบวิธีการวิจยั  
  เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ท ี7 - 8 เรือง นาํในท้องถินของเราและปรากฎการณ์ธรรมชาติทเีกยีวข้องกบัวัฏ
จักรนาํ 

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา 



การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียน

ชันประถมศึกษาปีท ี  มีขนัตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี  
1. นําแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทดสอบกับนักเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบํารุง) แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร สังกัดสาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างจาก
การทดสอบครังนีเป็นคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

2. ดําเนินการจัดการเ รียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษากับนักเ รียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบํารุง) แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 35 คน การจัดการเรียนการสอนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จาํนวน 4 

แผน ทังหมด  ชัวโมง ในแต่ละแผนผู้สอนจะวัดความสามารถในการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์เพือเกบ็เป็นข้อมูลสาํหรับการวิเคราะห์ต่อไป 

3. นําแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนลาํพะอง (ราษฎร์จาํเริญบาํรุง) ใช้เวลาทดสอบ 1 ชัวโมงแล้วบันทกึคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
จากการทดสอบครังนีเป็นคะแนนสอบหลังเรียน (Post-Test) 

 4. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  

 5. นาํข้อมูลทงัหมดไปประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป โดยมีรายละเอยีดดังนี  

1. วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยการนําคะแนนของนักเรียนทังหมด มา
คาํนวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน โดยการทดสอบค่าท ี(t-test for Dependent Sample) 

3. วิ เคราะห์พฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่มของนักเ รียนชันของนักเ รียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี5 ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจทมีีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 สรุปผลได้ดังนี 



1. ผลการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของ
คะแนนเตม็ผ่านเกณฑ์จาํนวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน 1 

กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.67 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนในระหว่างเรียนโดยใช้การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลียระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ   

3. ผลสัมฤทธทิางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 พบว่า 
นักเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลีย ( ) เทา่กบั 10.31 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั2.19 และหลังเรียนมีค่าเฉลีย ( ) เทา่กบั 15.28 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 1.76 และเมอืทดสอบด้วยสถิติ t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 (t = 20.357, Sig. = .000) 

4.ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 2.83มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ0.37เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลียจาก มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เทา่กบั 2.86 มีส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.34 ด้านผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) 
เท่ากับ 2.82 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.37 และด้านเนือหามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 2.79 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.40 

ตามลาํดับ  
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 สรุปผลได้ดังนี 

1. ผลการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 จํานวน 35 คนพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑจ์าํนวน 
5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดย
คะแนนร้อยละของความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทีไม่ผ่านเกณฑ์ มีช่วง
คะแนนอยู่ท ี70.83 ซึงยังถือว่าอยู่ในระดับดี ทงันีอาจเป็นผลมาจากนักเรียนบางส่วนมีบุคลิกภาพ 
ทอีาจไม่ได้ฝึกฝนการคิดและการทาํงานทจีาํเป็นต่อการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เวลา



ในการเรียนรู้ ปรับตัว และฝึกฝนไประยะหนึง ดังนันส่งผลให้มีนักเรียนจาํนวนหนึงมีระดับคะแนน
ตาํกว่าเกณฑท์กีาํหนด 

จากคะแนนเฉลียรายบุคคล จะเหน็ได้ว่า คะแนนเฉลียจากมากไปน้อยคือ ความคิด
ยืดหยุ่น (ค่าเฉลียเท่ากับ 10.51) ความคิดละเอยีดลออ(ค่าเฉลียเท่ากับ 10.43) ความคิดริเริม 

(ค่าเฉลียเทา่กบั 10.34) ความคิดคล่องแคล่วมี (ค่าเฉลียเทา่กบั 9.74) ตามลาํดับ  
ผู้วิจัยอภิปรายว่าทคีวามคิดคล่องแคล่วมีค่าเฉลียน้อยทสีุดเพราะ นักเรียนไม่เคยเรียน

แบบสะตีมศึกษามาก่อน ในช่วงแรกนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนทต้ีองนาํข้อมูลมาวิเคราะห์
หาคาํตอบของปัญหาหรือสถานการณ์ เพือนาํไปสู่การคิดและออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์ ซึง
ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ทาํให้นักเรียนทาํชินงานไม่ทันภายในเวลาทีกาํหนด อีกทังความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถทางการคิด ทีต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพือ
สร้างสงิใหม่และเป็นประโยชน์ นักเรียนจึงต้องใช้เวลาเรียนรู้ โดยอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน  

อย่างไรกต็ามผลทีได้นีแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษาสามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังจะเหน็ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
ตีมศึกษา ทปีระกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 5 ขนัตอน ได้แก่ ขนัระบุปัญหา ขันศึกษาและวิเคราะห์ 
ขันออกแบบสร้างสรรค์ ขันนําเสนอ และขันประเมินผลงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมทนัีกเรียนเป็นผู้ลงมือปฏบัิติ โดยลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนการสอนทใีช้แนวคิด
สะตีมศึกษา ทีประกอบไปด้วย สถานการณ์ หรือเรืองราวต่างๆ ทีช่วยกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ในการทีจะค้นหาคาํตอบ การทีผู้เรียนได้พัฒนาความรู้จากการสืบค้น ข้อมูลทีจาํเป็นต่อ
การหาคาํตอบหรือแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที
เกียวข้อง และนาํข้อมูลมาวิเคราะห์เพือหาคาํตอบของปัญหาหรือสถานการณ์นันนาํไปสู่การคิด
และออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างวิธีแก้ปัญหาด้วยการเชือมโยงความรู้ด้านวิศวกรรม มา
สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ข้อจาํกัดและเงือนไขทีกาํหนด สามารถถ่ายทอดกระบวนการคิด ผ่าน
เทคนิคทางศิลปะให้มีความน่าสนใจ นาํเสนอ แนวคิด วิธีแก้ปัญหาของการสร้างชินงานให้ผู้อืน
เข้าใจ โดยออกแบบวิธีนาํเสนอข้อมูลทเีข้าใจง่าย น่าสนใจ โดยเป็นการฝึกให้นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนือง ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิมขึนซึง
สอดคล้องกับ Hu & Adey (2002) ทีกล่าวว่า นอกจากปัจจัยทางด้านสติปัญญาทีมีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังมี ปัจจัยอืนๆทีมีอิทธิพลโดยตรงได้แก่ ลักษณะ
เฉพาะตัวหรือบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทนัีกเรียนมีมา
อย่างต่อเนืองและสอดคล้องกับ  Yang et al. (2016) ทีกล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นความสามารถทนัีกเรียนต้องใช้เวลาสะสมความรู้และประสบการณ์ หากนักเรียน
ได้รับการชีแนะหรือฝึกฝนอย่างต่อเนือง จะส่งผลให้นักเรียนมีความคิดทีมีประสิทธิภาพ มี
หลักเกณฑแ์ละคิดในสงิทเีป็นประโยชน์ต่อผู้อนืได้ และสอดคล้องกบั สมรัก อนิทวิมลศรี (2560) 
กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน 



นักเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ อาศัยประสบการณ์และฝึกฝนอย่างต่อเนืองและสอดคล้องกับ  

จารีพร ผลมูล (2558) ได้ทาํการวิจัยเรือง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM 

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที3 กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพรสําหรับวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 พบว่า สะตีมศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ โดยการนาํความรู้วิทยาศาสตร์มาปรับปรุง
หรือประดิษฐ์ชินงาน ซึงการเพิมศิลปะเข้าไปช่วยในการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกฝนให้นักเรียน
ได้ใช้เหตุผลในการเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มากขึน  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี  ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลียระดับดี คิด
เป็นร้อยละ  ซึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดสะตีมศึกษาเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้ทาํกิจกรรมร่วมกับผู้อืน เป็นการสร้าง
ปฏสิมัพันธ ์มีการวางแผนการทาํงาน ร่วมมือกนัในการทาํงาน แสดงความคิดเหน็ร่วมกนั สามารถ
ทาํให้นักเรียนประสบผลสาํเรจ็บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึงข้อสนับสนุนของพฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่มทปีระสบความสาํเรจ็ สอดคล้องกบั มัลลิกา วิชชุกรองิครัต (2553) ทกีล่าวถึงการทาํงานเป็น
ทีมไว้ว่า  การร่วมทํากิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน  สนับสนุนช่วยเหลือ  ใช้ทักษะ
ประสบการณ์ร่วมกัน อย่างเตม็ความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดี ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ และสามารถพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ เช่นเดียวกันกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558) ได้กล่าวไว้คือ การจัดกิจกรรมโดยกระบวนการ
ทาํงานกลุ่มมีข้อดีคือผู้เรียนสามารถทาํกจิกรรมได้ตลอดเวลาและต่อเนือง ผู้เรียนมีการปรับตัวใน
การทาํงาน บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม เพือทีจะขับเคลือนงานให้ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายทตีังไว้ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับ
การ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  (t= 20.357*, Sig.= .000) ซึงผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ อภิปรายได้ว่า เนืองจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ทีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ลักษณะสาํคัญของการ
จัดการเรียนการสอนทใีช้แนวคิดสะตีมศึกษา ทปีระกอบไปด้วย สถานการณ์ หรือเรืองราวต่างๆ ที
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ในการทจีะค้นหาคาํตอบ โดยเป็นปัญหาทผู้ีเรียนพบเหน็ได้จริง 
ในชีวิตประจาํวันหรือในแหล่งชุมชนใกล้ตัวซึงสถานการณ์ ปัญหา จะสอดคล้องกบัเนือหาบทเรียน 
นาํมาใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการทจีะหาความรู้ ค้นหาคาํตอบได้ สอดคล้องกบั Sock 

lingam et al.(2011) ทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของสถานการณ์ปัญหาทีแตกต่างกัน
และผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า ลักษณะของ



สถานการณ์ปัญหาทีใกล้ตัวนักเรียนและนักเรียนมีความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์และมีผลใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง และสอดคล้องกับ มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ 
(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะสะตีมศึกษาเพือการสร้างสรรค์ชินงานเรืองพลังงาน
รอบตัวเรา พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติระดับ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน 35 คนพบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ) เท่ากับ 2.83 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37 ซึง
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นด้านทีมีค่าเฉลีย
ความพึงพอใจสูงทสีุด เมือพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดเรียงตามลาํดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย จะเหน็ได้ว่าความพึงพอใจแต่ละด้าน มีรายละเอยีด ดังนี  

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ได้แก่ กจิกรรมการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนได้สร้างสรรค์
ชินงานอย่างอิสระทังนีเนืองมาจาก การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนักเรียนได้
สร้างสรรค์ชินงานอย่างอิสระ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทีหลากหลายและน่าสนใจ 
นาํไปสู่การสร้างสรรค์ชินงาน เกดิแรงจูงใจในการคิดทาํและการเรียนรู้ ต่อไป  

ดา้นผูเ้รียน ได้แก่ นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากขึน ทังนีเนืองมาจาก 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนทีเน้นกิจกรรมที
หลากหลาย นักเรียนได้สนุกกบัการทาํกจิกรรมโดยเนือหาในกจิกรรมมีความเกียวข้องกบัชัวิตประ
จาํวันของนักเรียน ทาํให้นักเรียนสนใจและสนุกกบัการเรียนมากขนึ  

ดา้นเนือหา ได้แก่ เนือหาทีสอนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทังนี
เนืองมาจากลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนการสอนทใีช้แนวคิดสะตีมศึกษา ทปีระกอบไปด้วย 
สถานการณ์ หรือเรืองราวต่างๆ ทช่ีวยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ในการทจีะค้นหาคาํตอบ โดย
เป็นปัญหาทีผู้เรียนพบเห็นได้จริง ในชีวิตประจําวันหรือในแหล่งชุมชนใกล้ตัวซึงสถานการณ์ 
ปัญหา สอดคล้องกบัเนือหาบทเรียน นาํมาใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการทจีะหาความรู้ 
ค้นหาคาํตอบ นาํไปสู่การส่งเสริมความคิดในการสร้างสรรค์งานของนักเรียน  เช่นเดียวกับ สุนารี 
ศรีบุญ (2561) ทีพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์ทไีด้รับจากการจัดการเรียนรู้ และด้านทมีีค่าเฉลีย
ตาํสุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้ จากผลการสอบถามความพึงพอใจข้างต้น เนืองจากด้าน
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทดีี มีขันตอนการสอนทชัีดเจนกจิกรรม
การเรียนรู้แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยากค้นหาคาํตอบของ
ปัญหา นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าด้านอนื ๆ อีกทงัยัง



สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารีพร ผลมูล (2558) ทีได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การแบบ STEM สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑร์ะดับดี (เฉลีย 3.51) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01 เนืองจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEAM เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรกเนือหา โดยมี
เนือหาสาระสอดคล้องกับ ชีวิตประจาํวัน แหล่งชุมชนใกล้ตัวผ่านการจัดกิจกรรมทเีน้นนักเรียน
เป็นสาํคัญ 

 

ขอ้คน้พบงานวิจยั 
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  ทาํให้นักเรียน

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดีขึน ซึงพิจารณาจากคะแนนทผู้ีวิจัยประเมินชินงานของนักเรียนด้วย
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์หลังทาํกจิกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะเหน็ว่า คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีแนวโน้มเพิมขนึตามลาํดับ และทาํให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน
มากยิงขึน ส่งผลต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึงพิจารณาจาก คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรียนทีมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี ยังช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ ผ่านการทาํกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงกนัและกัน 
มีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม มีการแสดงความคิดเหน็ทาํให้เกดิการเรียนรู้ในเรืองทเีรียนและ
ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
 

ขอ้เสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํไปใช ้ 

1. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการเรียน
การสอนทีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนันผู้สอนอาจเป็นเพียงผู้ให้คาํชีแนะ
มากกว่าทีจะสอนให้นักเรียนปฏิบัติ ควรให้อิสระแก่นักเรียนในการคิดซึงจะทาํให้ความคิดของ
นักเรียนไม่ติดอยู่ในกรอบเพือหาคาํตอบ แต่ควรกาํหนดประเดน็ให้ชัดเจน  

2. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ผู้สอนควรศึกษา
และทาํความเข้าใจในหลักการของแนวคิดสะตีมศึกษา โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ชัดเจน ผู้สอนควรกาํหนดเวลาในแต่ละขันและควบคุมเวลาให้เหมาะสมและควรเน้นให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏบัิติภายในเวลาทกีาํหนด  

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

1.ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาไปทดลองกับนักเรียนใน
ระดับชันอนืๆและประยุกต์ใช้กบักลุ่มสาระวิชาอนืๆ 



 2.ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกบัการพัฒนาทกัษะใน
ด้านอนืๆทสีามารถส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิมขึน 
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