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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2)เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม ใน 3 ดา้น คือ ทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบช้ินงาน ทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการ
ท างานเป็นทีมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ไดม้าโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 38 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวดัทกัษะ
ความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินการออกแบบช้ินงาน แบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา แบบประเมินพฒันาการ
ทกัษะการแกปั้ญหา แบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววดัสองคร้ัง วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) ความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณา การสะเต็มศึกษา 

แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัสูตร 
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2) ทกัษะเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบ
เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพิจารณา 3 ดา้น คือ  

2.1) ทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบช้ินงาน หลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะ
เตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2) ทกัษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.3) ทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนตสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
Abstract 

The purposes of this research were: 1)  to compare the knowledge and comprehension between pre 
and post by using integrated STEM Education Learn Management Robotics technology model; 2)  to compare 
learning and innovation skills in three topics; creative thinking and product creating skills problem solving 
skills, and teamwork skills between pre and post by using integrated STEM Education Learn Management 
Robotics technology model; and 3)  to study the student satisfaction to towards by using integrated STEM 
Education Learn Management Robotics technology model. The sampling group of this study consisted a class 
of 38 students studying in the second semester in academic year 2018 of 5th grade students of Mueang 
Chumphon Bang Khaotalom School,Chumphon by Cluster Random Sampling. The research instruments 
consisted by using integrated STEM Education Learn Management Robotics technology model in learning plan, 
knowledge and comprehension test , design and product creating trend evaluation, problem solving skills test, 
problem solving skills trend evaluation, creative thinking test, teamwork test and the student satisfaction towards 
in integrated STEM Education Learn Management Robotics technology model. 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 Learn Management Robotics Technology 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 Robotics Technology was undertaken were higher at the statistical significance at .01 level 
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by consider three topics; 2.1) The creative Thinking and product creating skills after integrated STEM Education 
learn management Robotics Technology was undertaken were higher at the statistical significance at .01 level. 
2.2) The problem solving skills after integrated STEM Education learn Management Robotics Technology was 
undertaken were higher at the statistical significance at .01 level. 2.3) The communication and collaboration 
skills after integrated STEM Education learn management Robotics Technology was undertaken were higher at 
the statistical significance at .01 level. 3. The student satisfaction on integrated STEM Education learn 
management Robotics Technology was a high level and higher than the standard at the statistical significance 
at .01 level. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในยุคท่ีโลกมีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว อนัสืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง
ขอ้มูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวตักรรมจะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลกการท างาน ในการด ารงชีวิตและการท างานให้
ประสบผลส าเร็จ (วิจารณ์ พานิช, 2555, น.16-21) ดงันั้นการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูส้อนควรจดัการเรียนสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนองค์
ความรู้ต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง เพราะการเรียนรู้วทิยาศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่การเรียนเน้ือหา
เพื่อการท่องจ าแต่ผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการลงมือ เรียนรู้ ปฏิบติัจริง มีการคน้ควา้หาความรู้อยา่งมีระบบ
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลากหลายสาขาวชิามาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  (STEM Education) สามารถตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์ของการจัด  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นค าย่อมาจาก 
วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาให้มีความเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงในการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในชั้น
เรียนกบับริบทโลกของความเป็นจริงเกิดทกัษะส าคญัเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและการน ามาซ่ึงการพฒันาส่ิง
ใหม่ๆ หรือนวตักรรม เพื่อการพฒันาขีดความสามารถของประเทศ (อภิสิทธ์ิ ธงไชย, 2556, น.35) และการเรียน
สะเตม็โดยใชหุ่้นยนตเ์ขา้มามีส่วนร่วมสามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ ในหลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ดิมที และหากมี
การปรับเปล่ียนพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ รูปแบบน้ียงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทกัษะการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งยงัช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน ในการสร้างนวตักรรมหุ่นยนตใ์ห้
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ท างานไดต้อบสนอง ความตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั ของมนุษยไ์ดเ้ช่นกนัโดย
หุ่นยนตจึ์งเป็นส่ือเรียนรู้อีกชนิดหน่ึงท่ีจะช่วยเป็นตวักลางใน การน าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเป็นการบูรณา
การส าหรับนกัเรียนไดเ้ป็น อยา่งดี และทั้งยงัสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยงัตอบสนองต่อการเรียนรู้แบบสะเต็มท่ีจะให้นักเรียนได้ใช้ทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหา และการร่วมมือเป็นทีม เพื่อพฒันาตนเองและสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ข้ึนมา
ในอนาคตจากหลกัการและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็
ศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความสนใจในการ
เรียน สนุกสนาน ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการร่วมมือ
เพื่อไปปรับใชก้บัชีวิตประจ าวนั และน าไปสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ข้ึนมาท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิง
บูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์

 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณา
การสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์พิจารณา 3 ดา้น คือ 

 2.1 ดา้นทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบช้ินงาน 
 2.2 ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
 2.3 ดา้นทกัษะการท างานเป็นทีม 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 1. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้บูรณาการเชิงสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความรู้
ความเขา้ใจวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์มีทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยพิจารณา 3 ดา้น คือ 

 2.1 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บูรณาการเชิงสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยหุ่ีนยนตมี์ทกัษะ
ความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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 2.2 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บูรณาการเชิงสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยหุ่ีนยนตมี์ทกัษะ
การแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2.3 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บูรณาการเชิงสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยหุ่ีนยนตมี์ทกัษะ
ในการท างานเป็นทีมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน 

 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บูรณาการเชิงสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยูใ่นระดบัมาก 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนขนาด
กลางในอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีก าลงัศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 3 โรงเรียน จ านวน 6 หอ้ง รวมนกัเรียน 238 คน 

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองชุมพร
บา้นเขาถล่ม อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพรสังกดัส านกังานประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม 38 คน  

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์
 ตวัแปรตาม คือ  

1. ความรู้ความเขา้ใจวชิาวทิยาศาสตร์  
2. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 เน้ือหาทีใ่ช้ในงานวจัิย เป็นเน้ือตามสาระวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม สังกดัส านกังานประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ชุมพร ภาคเรียนท่ี 2 เป็น
เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงในชีวิตประจ าวนั  

 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 24 ชัว่โมง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 2 
ชัว่โมงด าเนินการเรียนรู้ 20 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้และการสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 3) น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน ความสอดคลอ้ง  (IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน า พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบวดัความรู้ความเข้าใจวชิาวทิยาศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาวธีิการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 2) สร้างแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์และน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เพื่อประเมินความ

สอดคลอ้ง (IOC) พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 15 ขอ้  
 4) น าแบบวดัไปทดลองใช ้(Try-out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขา

ถล่ม ท่ีเคยเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 5) หาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก พบวา่แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าความ

ยาก (p) 0.29–0.68 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.38–0.63 จ านวน 15 ขอ้ 
 6) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR-20 

พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
 2) สร้างแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ และน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา

และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน พิจารณาความสอดคลอ้ง ( IOC) 

พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 จากนั้นน าแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรคไ์ปทดลองใช ้(Try-out) 
 4) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson) พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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 4. แบบประเมินการออกแบบช้ินงาน มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบช้ินงาน 
 2) สร้างแบบประเมินการออกแบบช้ินงาน และน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา

และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบประเมินการออกแบบช้ินงาน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน พิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) 

พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 จากนั้นน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 5. แบบวดัทกัษะการแก้ปัญหา มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการแกปั้ญหา 
 2) สร้างแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา และน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาและ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาเพื่อประเมินความสอดคล้อง (IOC) 

พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 จากนั้นน าแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาไปทดลองใช ้(Try-out) 
 4) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson) พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 6. แบบประเมินการพฒันาการแก้ปัญหา มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการแกปั้ญหา 
 2) สร้างแบบประเมินการพฒันาการแก้ปัญหา และน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบประเมินการออกแบบช้ินงาน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน พิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) 

พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 จากนั้นน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 7. แบบวดัทกัษะการท างานเป็นทมี มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการท างานเป็นทีม 
 2) สร้างแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาและ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีม ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาเพื่อประเมินความสอดคล้อง 

(IOC) พบว่ามีดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 จากนั้นน าแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีมไปทดลองใช้ 
(Try-out) 

 4) น าแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีมหาค่าความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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 8. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลย ีมีขั้นตอนการ
สร้างดงัน้ี 

 1) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาและ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาเพื่อประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) 

พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) 
 4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเช่ือมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
ช้ินงาน แบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาและแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีมไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม จงัหวดัชุมพร จ านวน 38 คนใชเ้วลาทดสอบ 2 ชัว่โมงแลว้บนัทึกคะแนน
กลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนสอบก่อนเรียน  

 2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม จงัหวดัชุมพร จ านวน 38 คน ผูว้ิจยัประเมินทกัษะการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนดว้ยแบบประเมินพฒันาการแกปั้ญหา โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ ทั้งหมด 20 ชั่วโมง หลงัจากเสร็จส้ินแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผน ผูว้ิจยั
ประเมินพฒันาการทกัษะการแก้ปัญหาและการออกแบบช้ินงานของนักเรียน ด้วยแบบประเมินพฒันาการ
แกปั้ญหาและแบบประเมินการออกแบบช้ินงาน 

 3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
ช้ินงาน แบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาและแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทีมไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม จงัหวดัชุมพร จ านวน 38 คนใชเ้วลาทดสอบ 2 ชัว่โมงแลว้บนัทึกคะแนน
กลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนสอบหลงัเรียน  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจวชิาวทิยาศาสตร์ คะแนนทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น 1. ดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบช้ินงาน 2. ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 3. ดา้นการ
ท างานเป็นทีม ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักาเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์โดยการ
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ทดสอบค่า (t-test for dependent sample) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย คะแนนความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test) 
 
ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจวชิาวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์

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

ก่อนเรียน 38 15 5.87 2.77  
163 

 
881 

 
37 

 
11.93** 

 
.00 หลงัเรียน 38 15 10.16 2.37 

**p < .01 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยี

หุ่นยนต์ นกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิง
บูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์

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

ก่อนเรียน 38 16 5.39 1.88  
189 

 
1055 

 
37 

 
17.40** 

 
.00 หลงัเรียน 38 16 10.34 2.39 

**p < .01 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์นกัเรียนมีคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณา
การสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์

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

ก่อนเรียน 38 36 18.13 2.68  
167 

 
849 

 
37 

 
15.36** 

 
.00 หลงัเรียน 38 36 22.52 3.23 

**p < .01 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ตารางที ่4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีมก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณา
การสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์

คะแนน N คะแนนเต็ม �̅� S.D ∑𝐃 𝐃𝟐  df t p 
ก่อนเรียน 38 60 33.26 3.77  

525 
 

7517 
 

37 
 

31.89** 
 
.00 หลงัเรียน 38 60 47.08 3.91 

**p < .01 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิง
บูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์โดยเทียบกบัเกณฑ ์

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละวนั 

 
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คะแนน
เกณฑ์ 

 
t 

 
p 

1.ดา้นกิจกรรม 4.17 4.28 มาก 3.5 5.85** .00 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.02 5.37 มาก 3.5 4.11** .00 

รวม 4.10 3.61 มาก 3.5 4.18** .00 

**p<.01 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์นกัเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
สรุปผลการวจัิย 

 1. ความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา 
แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนตสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบ
เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพิจารณา 3 ดา้นคือ 

 2.1) ทกัษะการความคิดสร้างสรรค์หลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบ
เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2.2) ทกัษะการแก้ปัญหาหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนตสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2.3) ทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผล 

1. ความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้โดยการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นท าให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจในเน้ือหารายวิชาท่ีไดจ้ากการท าการทดลองหุ่นยนต์เป็นการเรียนรู้ท่ีไดจ้าก
การสร้างองค์ความรู้ไดดี้เกิดจากตวัของผูเ้รียนเองทั้งหมด สอดคลอ้งกบั สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) ท่ีกล่าวถึง
การส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมไวว้่า จะตอ้งให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริง ท าให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ผา่นการลงมือท ากิจกรรม จนเกิดความรู้ความเขา้ใจ น าไปประยุกตใ์ช ้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่า
ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารีพร ผลมูล (2557) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเตม็
ศึกษาส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนตมี์ทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพิจารณา 3 ดา้น คือ 

 2.1 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์มีทกัษะ
ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบช้ินงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบ
เทคโนโลยีหุ่นยนต ์จะช่วยให้นกัเรียนนั้นเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตวัเองและสามารถสร้างองคค์วามรู้ และพฒันา
ออกแบบช้ินงานข้ึน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยี
หุ่นยนตจ์ะส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบเพื่อใชใ้นการผา่นภาระกิจท่ีตั้งไว้
อย่างต่อเน่ืองดูไดจ้ากการประเมินความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบช้ินงานของนกัเรียนในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัสิรินภา กิจเก้ือกูล (2558) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM Education เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ส่งเสริมให ้ผูเ้รียนทุกคน สามารถสร้างสรรคช้ิ์นงาน และ
มีทกัษะในการออกแบบ และคิดหาวิธีแกปั้ญหาไดต้ามสภาพจริง อีกทั้ง การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM 
Education เป็นการ จดัการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ได้แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงมีการสร้าง
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ช้ินงานข้ึนระหวา่งเรียนมี การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีครูเป็นผูใ้ห้ ความช่วยเหลือ กระตุน้ค าถาม 
และเสนอแนะความคิดเห็น สอดคล้องกับ พีชและชูด (1974) ได้กล่าวถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ไวว้า่เป็นกระบวนการคิดการกระท าเพื่อแกปั้ญหา โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความคิดริเร่ิมและพฒันาทางความคิดเพื่อให้ไดผ้ลผลิตของความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีความแปลกใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย Strimel (2014) ท่ีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่ีใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม ในการออกแบบและสร้างช้ินงาน ตลอดจนการแกปั้ญหาช่วยให้นกัเรียนได้
เขา้ใจถึงเน้ือหาอยา่งลึกซ้ึงและยงัช่วยส่งเสริมทกัษะการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  

 2.2 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์มีทกัษะ
การการแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์จะมี
ภารกิจให้นกัเรียนแกปั้ญหาในทุกขั้นตอน ทั้งการออกแบบและน ามาใชง้านไม่ไดจ้ะมีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร 
ท าอยา่งไรถึงจะผา่นภารกิจได ้และพฒันาให้ดีกวา่เดิมไดอ้ยา่งไร ซ่ึงท าให้นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
และยงัเน้นให้นักเรียนน าความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มาใช้เพื่อการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัโดยในแต่ละขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเตม็ศึกษา แบบ
เทคโนโลยหุ่ีนยนตน์กัเรียนจะไดท้กัษะการแกปั้ญหาและพฒันาผลลพัธ์เพิ่มข้ึนเพื่อใหป้ระสิทธิภาพของหุ่นยนต์
นั้นดีข้ึนไปดว้ยละแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะการแกปั้ญหาสูงข้ึนตามล าดบั
ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของกวิน เช่ือมกลาง และสุทธิดา  บุญทวี (2559)ท่ีกล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยการบูรณาการทั้งสามวิชาผา่น กระบวนการการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering 
Design Process) เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้และสร้างทกัษะโดยเนน้การสร้างองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีเน้นความสนุกและ ทา้ทาย ซ่ึงสะเต็มศึกษา  ไม่ไดมุ้่งเน้นเพียงเน้ือหาสาระ 
ทกัษะ และกระบวนการท่ีจ าเป็นในการท าความเขา้ใจและแสวงหาองคค์วามรู้ แต่สะเตม็ศึกษาไดใ้หค้วามส าคญั
กบั กระบวนการในการน าความรู้เหล่าน้ีมาใช้ประกอบการคิด คน้หา และคดัเลือก วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตและการท างานอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประดิษฐ์ ประสิทธิ
ศิลป์ชยั (2557,บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาของ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวธีิสอนโดยแบบปกติ 
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 2.3 นกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์มีทกัษะ
การท างานเป็นทีมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐาน ขอ้ท่ี 2.3 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็นการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนนั้นไดท้  ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนคนอ่ืนๆ สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีการช่วยเหลือ 
การแสดงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ เกิดภาวะผูน้ าและผูต้าม และการระดมความคิดร่วมกนักบัเพื่อนของ
นกัเรียน จากการท่ีไดท้  ากิจกรรมร่วมกนันั้น ซ่ึงจะสามารถท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างหุ่นยนตท่ี์จะผา่นภาระกิจ
ไดป้ระสบผลส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ และยงัเป็นการส่งเสริมทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนให้
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2558) ไดก้ล่าวไวคื้อ การจดักิจกรรม
โดยวธีิน้ีมีขอ้ดีท่ีผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมไดต้ลอดเวลาและต่อเน่ือง ผูเ้รียนเรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มและ
การปรับตวัในการท างาน บทบาทของสมาชิภายในกลุ่ม การท างานเป็นทีม เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนงานให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อีกทั้งสอดคลอ้งกบัมลัลิกา วชิชุกรอิงครัต (2553) ท่ีกล่าวถึงการท างานเป็นทีมไว้
วา่ การร่วมท ากิจกรรมโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั สนบัสนุนช่วยเหลือ ใชท้กัษะประสบการณ์ร่วมกนัอยา่งเตม็
ความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถพฒันาองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของทีมได ้ 

 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์มีความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์อยูใ่นระดบัมากและสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไวไ้ว ้เน่ืองจาก
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการคิด การวางแผนงานและการออกแบบจนน าไปสู่การสร้างสรรค์
ช้ินงาน นกัเรียนสนุกกบัการท ากิจกรรม มีแรงจูงใจในการคิดท าและการเรียนรู้ต่อไป ตวัอยา่งเช่น “ ชอบท่ีไดท้  า
การออกแบบสร้างหุ่นยนตม์ากกวา่นัง่เรียนทฤษฎี” “มีความทา้ทายในการสร้างหุ่นยนตใ์นการผา่นภารกิจต่างๆ” 
“ไดน้ าเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการเรียน” นอกจากน้ีนกัเรียนไดท้  างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทกัษะ
การท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนักเรียนคนอ่ืนๆ และเรียนรู้ท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมยศ นาวีการ (2536,น.
155) ท่ีได้กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีกระตุน้ให้นักเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายหรือการปฏิบติั
กิจกรรมใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องครูสอนและยงัสอดคลอ้งกบั แครธวลู และคณะ (1964, p.95) ท่ีกล่าววา่
การท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ
ท ากิจกรรมต่างๆอาจแสดงในรูปของความสนุกสนาน และความยนิดี ซ่ึงกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
สะเตม็ศึกษาแบบเทคโนโลยีหุ่นยนตน์ั้น ท าใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและเกิดความสนุกสนานระหวา่งการ
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จดัการเรียนรู้โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของจารีพร ผลมูล (2557,บทคดัย่อ) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้ผา่นเกณฑร์ะดบัดี (เฉล่ีย 3.51) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ข้อค้นพบ 

การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษาแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต ์ผูเ้รียนจะไดมี้การพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรมไปพร้อมๆ กนัทุกดา้น โดยนกัเรียนท่ีมารวมกลุ่มกนัในการผา่นภาระกิจต่างๆ นกัเรียน
จะมีการรวมกนัของนกัเรียนกลุ่มเก่งกบันกัเรียนกลุ่มอ่อนซ่ึงความสามารถนั้นจะท าให้นกัเรียนจะแตกต่างกนั 
แต่ทุกคนจะช่วยกนัพฒันาไปพร้อมกนัจากภาระกิจท่ีได ้และนกัเรียนกลุ่มเก่งอาจจะมีทกัษะทางดา้นความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีนอ้ยกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่อน ท าใหเ้กิดการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การ
ร่วมมีกนัท างานเป็นทีม มีบรรยากาศท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน และส่งเสริมพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรให้การสนับสนุนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษาแบบ
เทคโนโลยหุ่ีนยนตใ์นชั้นเรียนใหเ้พิ่มมากข้ึนและอยา่งสม ่าเสมอ  

 2. ควรมีการทดลองในไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีสมาธิในการเรียนสั้ น เพื่อเป็นการพฒันาให้นกัเรียน
เหล่าน้ีมีความสนใจในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

 3. ควรเพิ่มทกัษะการเขียนโปรแกรมเขา้ไปในการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะการคิดแบบอลักอริทึม 
การท างานเป็นขั้นตอนผา่นระบบเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ขา้ร่วมดว้ย 
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