
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Activities Using STEM Education 
in Mathematics for Third Grade Students

ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, ณัฐวุฒิ พิมขาลี2

Parichart Prasertsang1, Nathawoot Pimkhalee2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 28 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติทิีใ่ช ้ในการวเิคราะหข้์อมลู 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 79.73/78.69 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop learning activities STEM Education  

with the effective Criter of 75/75 and 2) to compare achievement pretest posttest by  
using the learning activities

STEM Education of third grade students. the Samples were 28 of third grade students  
in the Second semester of academic year 2015 of Roi Et Rajabhat University  
Demonstration School, Amphoe Selaphum, Roi Et. The experiments were conducted  
by using research tools which were the lesson plans though the STEM Education approach  
and achievement test. Data were analyzed to find out the Percentage, Mean, standard  
deviation, and t-test. 

The results of this research revealed that: 1) The learning activities using  
STEM Education in learning mathematics of third grade students were performanced  
at 79.73/78.69. 2) Achievement of third grade students who learned using STEM Education 
were higher than pretest at the statistical significance level of .05 of Stafistical significance. 

Keywords: Learning activities, STEM Education

บทนำา 
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำาคัญของการ

พัฒนาประเทศ และได้รับการคาดหวังให้เป็น
รากฐานสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ทั่วโลกกำาลัง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนมีความแตกต่างกันมากขึ้น  
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และ
ทำางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
การจัดการศึกษาจึงต้องให้ทันกับสถานการณ์
โลกที่เต็มไปด้วยความรู้ และข้อมูลท่ีเพ่ิมขึ้น 
กระบวนการในการจัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยน
บทบาทของครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วม
กันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียน
รู้ ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อำานวยความ

สะดวก และเสนอแนะ เครื่องมือ การเข้าถึง 
องค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ ผ่าน Technology  
ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำา
ความรู้ที่ได้ มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ เรียกว่า Active 
Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student center) (สำานักบริหาร
งาน การมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2558) การ
เรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของ 
ผู้เรียน เมื่อได้รับข้อมูลได้เห็น สัมผัส เข้าใจและ
สนุกกับกิจกรรมตามที่ผู้สอนได้ออกแบบการจัด 
การเรยีนรู ้และผูส้อนนบัวา่เปน็แรงบนัดาลใจหนึง่
ของผู้เรียนที่จะทำาให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิด
การเรยีนรูถ้งึแมว้า่ความรูท้ัง้หลายไดแ้พรก่ระจาย
ในโลกอนิเทอรเ์นต็ หรอืแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ ผูเ้รยีน
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เรียนรู้ท่ีจะ
รับข้อมูล อันเป็นประโยชน์ รวมท้ังรู้จักวิเคราะห์ 
วจิารณข์อ้มลูขา่วสารและนำามาใชใ้หเ้ปน็ประโยชน ์
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แต่อย่างไรก็ดีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตก็ไม่
สามารถสอนความเป็นมนุษย์ได้ เป็นเพียงแค่สื่อ
และเครื่องมือให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ ผู้สอน
จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนรู้ 
นอกจากผูส้อนแลว้กระบวนทศัน์ของการเรยีนรูก้ม็ี
ความสำาคญั ต่อการเรียนรู ้ผูเ้รยีนควรมีการปรบัตัว 
และเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก  
ที่จะเกิดข้ึน ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองในทุกด้าน
และเต็มตามศักยภาพเพ่ือให้พร้อมกับการก้าวสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Trilling and Fadel, 2009) 
ผู้เรียนต้องมีทักษะที่จำาเป็น ในการดำารงชีวิต  
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ที่หลากหลายรูปแบบ 
สามารถสืบเสาะข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

คณิตศาสตร์ มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ และความเจริญก้าวหน้า
ของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นๆ รวมท้ังใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบ แบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวทำาให้
มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม การสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555) โดยธรรมชาติ
ของวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาเสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็นผู้ท่ีรู้จักคิด วิเคราะห์ ช่างสังเกต 
มีความคิดเป็นลำาดับขั้นตอน มีระเบียบวินัย มี
เหตุผล สามารถคิดคำานวณได้อย่างสมเหตุสมผล 
และคณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาให้ 
ผู้เรยีนมศัีกยภาพทางคณติศาสตร ์(Mathematical  
Power) กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา อุปนัยและ
นิรนัยสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ การคาดเดา 
มีความสามารถในการเชื่อมโยง และให้เหตุผล 
ตลอดจนมวิีสยัทศันแ์ละมคีวามคดิริเริม่สรา้งสรรค ์
(ปานทอง กุลนาถศิริ, 2546) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะวางแนวทางใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียน คิดเป็น  
ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น และประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ แต่ยังพบว่า การจัดการศึกษา 
ในระดบัประถมศกึษายงัไมส่ามารถพฒันานกัเรียน 
ในด้านความสามารถ ในการคิดและแก้ปัญหาได้ 
เท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมินนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ ผลการประเมิน PISA 2012  
ด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน 
เฉล่ียอยู่ในอันดับที่ 50 โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ไทยเท่ากับ 427 ซึ่งยังต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ย  
ของประเทศสมาชิกถึง 67 คะแนน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2557) นอกจากน้ี จากข้อมูล  
ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)  
พบว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 วิชา
คณติศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่ของทัง้ประเทศเทา่กบั 
38.06 ในขณะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีคะแนนเฉล่ีย ในการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในปี
การศึกษา 2557 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 39.00 
(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2558) ซึ่ง
ถือว่า เป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ำาเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของโรงเรียน เมื่อศึกษาถึง
ความสามารถด้านสมรรถนะ พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ต่ำากว่าสมรรถนะด้านอ่ืนๆ เพราะมีสาเหตุมา
จาก การทีน่กัเรยีนเผชญิกบัสถานการณท์ีแ่ตกตา่ง
จากแบบเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อีกทั้ง
นักเรียนยังขาดทักษะการคิด การแก้ปัญหา ขาด
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การเชื่อมโยงในการนำาความรู้ที่ได้ไปหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด, 2557)

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สอนจะสอนแบบ
แยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ต่อมามีการสอนแบบบูรณาการ 
โดยเพิ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปจึง
ทำาให้ สะเต็มศึกษา เกี่ยวข้องกับ 4 วิชาดังกล่าว 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใน 4 สาขา
วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งครอบคลุม
การเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา  
และการแพทย ์(Zollman, 2011) การนำากจิกรรม 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สามารถ
ดำาเนินการได้ 9 แนวทาง ดังนี้ 1) จัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ตื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน  
มีชีวติชวีา เพือ่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนพฒันากระบวนการ
คิด  และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง  
2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ความรู้
ความสามารถกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
ของผู้เรียน โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในโลก
ปัจจุบัน 3) จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติ  
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 
สาระ ได้แก่ สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสอดแทรก
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 5) จัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเปน็ฐาน (Project- 
based learning) โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาเกีย่วกบัชวีติจรงิและทา้ทายกระบวนการคดิ
ของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดหาคำาตอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง  

6) เป็นโค้ช (Coach) 7) เป็นพี่เลี้ยง ทางวิชาการ 
(Mentor) 8) ตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด 9) ประเมินกระบวนการทำางานและผลงาน
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (Capraro  
and Morgan, 2013) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้สะเต็มศึกษานั้น มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 
(Identify a Challenge) 2) การค้นหาแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) 3) การวางแผนและ
พัฒนา (Plan and Develop) 4) การทดสอบและ
ประเมินผล (Test and Evaluate) 5) ผลลัพธ์ 
(Present the Solution) เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ต่างๆ ผ่านการทำากิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานที่เหมาะสมกับวัยและระดับช้ัน
ของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนกำาหนด
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนที่
ทำางานรว่มกนัเปน็กลุม่เกดิความสงสัยและรว่มกนั 
ค้นหาคำาตอบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ตอ่ผูเ้รยีน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัสาระ 
ใน STEM ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง 
การแก้ปัญหา การคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
การตดัสนิใจ รวมทัง้สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ซึง่เกบ็ไว ้
ในความทรงจำาไดย้าวนาน และสามารถนำาความรู้
ที่ได้จากการค้นพบไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ
คาดหวังว่าผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ทีส่นใจ และเปน็แนวทางในการจัดการศกึษาตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบสะเต็มศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผูว้จิยัขอเสนอวธิกีารดำาเนนิการวจิยัตาม

ลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่ม
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื จำานวน 9 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลย โ รง เ รี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักเรียน
จำานวน 270 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 
อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 28 คน ได้
มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คอื เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง และเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ กำาหนดการ
ให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน

2.3 การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมี 
ขัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่ง
มือ ดังนี้

 2.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ และ
ผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

 2.3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ อำาเภอเสลภมู ิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด

 2.3.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คำาอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 2.3.4 กำาหนดกรอบ เนื้อหา เวลา
เรยีนและกจิกรรมทีจ่ะนำามาออกแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีและเครื่องมือ การวัดผล
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ประเมินผล แล้วทำาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้

 2.3.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

 2.3.6 นำาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน ตรวจ
ความเหมาะสม ของเนื้อหา ความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบและความถูกต้องของ
ภาษาที่ใช้ ได้แก่

 2.3.6.1 ผศ.ดร. นิราศ จันทรจิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่ียวชาญด้านการจัด 
การเรียนรู้

 2.3.6.2 ดร. รัชนีเพ็ญ พลเย่ียม   
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ เช่ียวชาญด้านการวดั
และประเมินผล

 2.3 .6 .3 ดร . ศัก ด์ิศรี  สืบสิงห์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 2.3.7 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทำาการทดลองพร้อมกันทั้ง
กลุ่ม

 2.3.8 นำาแผนการจดัการเรยีนรูม้าจดั
ทำาใหอ้ยูใ่นรปูแบบสมบรูณเ์พ่ือใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง
ต่อไป

2.4 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ  
มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

 2.4.1 ศึกษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล

 2.4.2 ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแบ่ง
พฤติกรรมการวัด 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความจำา 
ความเข้าใจ การนำาไปใช้ และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

 2.4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีสัดส่วนจำานวนข้อใน
แตล่ะจดุประสงคต์รงตามตารางวเิคราะห์หลกัสตูร
จำานวน 40 ข้อ

 2.4.4 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรไ์ปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 
3 ทา่น ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาและประเมนิ
คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหว่างขอ้คำาถามของแบบ
ทดสอบ กับจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ โดยใชสู้ตร IOC 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2547) โดยเลอืกขอ้ทดสอบที่
มคีา่ IOC ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป และแกไ้ขปรบัปรงุตาม
ข้อเสนอแนะ

 2.4.5 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผ่าน การตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ อำาเภอเสลภมู ิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด จำานวน 22 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา แล้วพิจารณาค่าความยากง่าย (P) อยู่
ในเกณฑ์ .20-.80 และค่าอำานาจจำาแนก (D) อยู่
ในเกณฑ์ .20-1.00 จึงถือว่าใช้ได้ แล้วเลือกแบบ
ทดสอบที่เข้าเกณฑ์ จำานวน 30 ข้อ พบว่า แบบ
ทดสอบที่ได้มีค่าความยากง่าย (P) เท่ากับ 0.35-
0.78 และค่าอำานาจจำาแนก (D) เท่ากับ 0.43-
0.84 

 2.4.6 นำาแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวไ้ป
หาคา่ความเชือ่มัน่แบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยใชสู้ตร 
KR-20 โดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson ได้ค่า
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ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76

 2.4.7 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้มาจัดทำาให้อยู่ใน 
รปูแบบสมบูรณเ์พือ่นำาไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างตอ่ไป

3. ก�รดำ�เนินก�รทดลอง

การดำ า เ นินการทดลอง  ผู้ วิ จั ย ได้  
ดำาเนินการ ดังนี้

3 .1 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทำาการทดสอบก่อนเรยีน (pretest) 
ก่อนการทดลองซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการทดสอบ
เอง ใช้เวลาในการชี้แจงและทดสอบ 1 ชั่วโมง 

3.2 ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองโดยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคิดแบบสะเต็มศกึษา
ตามแผนที่กำาหนดไว้ โดยใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง

3.3 เมื่อการทดลองสิ้นสุดลงผู้วิจัยให้
นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (posttest) โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
แล้วนำาข้อมูลมาทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test for 
dependent Samples) เพื่อตรวจสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

4.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้วิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2547)

4.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธี
ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547)

4.3 ค่าอำานาจจำาแนก(Discrimination) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้วิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547)

4.4 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
สูตร KR–20 โดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson 
(องอาจ นัยพัฒน์, 2551)

4.5 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้วิธีของ  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547)

4.6 ค่าร้อยละ โดยใช้วิธีของ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2547)

4 . 7  ค่ า ส่ วน เบี่ ย ง เ บนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) โดยใช้วิธีของ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2547)

4.8 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
ตามเกณฑ์ 75/75 (องอาจ นัยพัฒน์, 2551)

4.9 ใช้สถิติที t-test for dependent 
Samples ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้วิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547)

ผลการวิจัย
การพฒันาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ

สะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัย
โดยแบง่การนำาเสนอเปน็ 2 ตอนตามวัตถปุระสงค์
ของการวิจัย ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเตม็ศกึษา กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์
75/75

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ตอนที่ 1  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

ผลการวิ เคราะห์จากการศึกษาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 แสดงผลดัง
ตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

ก�รทดสอบ n คะแนนเต็ม S ร้อยละ
ระหว่างเรียน 28 40 31.89 1.17 79.73

หลังเรียน 28 30 23.61 2.60 78.69

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเฉล่ีย คิดเป็น
ร้อยละ 79.73 และคะแนนจากการทดสอบ 
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.69 จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 79.73/ 

78.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3

ก�รทดสอบ n คะแนนเต็ม S t P

ก่อนเรียน 28 30 19.61 2.22
12.296* .000หลังเรียน 28 30 23.61 2.60
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จากตารางที ่2 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศกึษาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 3 หลงัเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศกึษา กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ช้ันประถม
ศึกษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ 79.73/78.69 สงูกวา่
เกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รยีน โดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้
วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การจัดกจิกรรมโดยใช้การจดัการเรยีน
รู้โดยใช้แนวคิดแบบสะเต็มศึกษาในภาพรวม มี
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยการ
พิจารณาจาก การประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
3 ท่าน ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 ที่ตั้งไว้โดยผู้วิจัยได้นำาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามข้ันตอนของกิจกรรม 4 ขั้น คือ 
ขั้นกำาหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นรวบรวม
ข้อมูล ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นผลการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนได้ทำางานร่วม

กันและเกิดการค้นพบได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอ่นเรยีนและ
หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ที่ผลเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าสามารถพัฒนา 
การเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์หสู้งขึน้  
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการเรียนรู้วิธีการทำางานกลุ่มร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน รู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและ
กันยอมรับในความสามารถของผู้อื่น (พลศักดิ์ 
แสงพรมศรี และคณะ, 2558) ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่
กล่าวมานี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผลการเรียน
ของนักเรียนมีระดับที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ฝึกทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนในการที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า มีความสามารถที่จะฝ่าฟันไปสู่เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นัสรินทร์ 
บือซา, 2557) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนน
พัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้น ร้อยละ  
30.77 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20.51 อยู่
ในระดับสูง และร้อยละ 7.69 อยู่ในระดับสูงมาก 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความ
สามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระดับ .01 และ
นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รจัดก�รเรียนรู้

1.1 ควรจะมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำา
วิธีการสอนน้ีไปใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
หรือนำาวิธีการสอนน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ เพ่ือ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้สูงขึ้น

1.2 ครูผู้สอนต้องวางแผนในการจัด
กลุ่มของนักเรียนและการจัดสภาพชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ร่วมกัน ควรมีหนังสือ
และเอกสารพร้อมที่จะให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
เพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้ฝึกปฏิบัติฝึกคิด

1.3 แบบฝึกเสริมทักษะหลังเรียนของ
แต่ละกิจกรรมควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา และ
มีครบทุกระดับทั้งยากและง่าย ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหน่วยการเรียนเพื่อให้แบบทดสอบ จำาแนก
ระหว่างนักเรียนเก่งและอ่อนได้ และในระหว่าง
การทำาการทดสอบหลังเรียนของแต่ละกิจกรรม
ควรจัดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งสลับกันเพื่อไม่ให้
กลุ่มเดียวกัน ช่วยเหลือกันในการทำาข้อสอบ

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัย

2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบสะเต็มศึกษา
กับเน้ือหาอื่นหรือระดับช้ันอื่น เพ่ือให้เห็นความ
แตกต่าง หรือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติต่อกลุม่การเรยีนรู ้

คณิตศาสตร์

2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิแบบสะเตม็ศกึษา
กับวิธีการเรียนแบบวิธีอ่ืน เช่น วิธีการเรียนแบบ
กลุม่ช่วยเรยีนรายบคุคล วิธกีารเรยีนแบบออนไลน ์
เป็นต้น เพื่อนำาผลที่ได้ไปช่วยพัฒนา การเรียน 
การสอนที่เหมาะสมต่อไป

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จลงได้ ด้วยความ

กรุณาจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ให้คำาปรึกษาแนะนำาในด้าน
วชิาการ รวมทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ ซึง่
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร. นิราศ จันทรจิต 
ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม และ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
ผูท้รงคณุวฒุทิกุทา่น ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาตรวจสอบ
เครือ่งมอื และใหข้อ้เสนอแนะอนัเปน็ประโยชนต์อ่
การปรับปรุงเครื่องมือเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ได้อำ านวย 
ความสะดวกต่างๆ ให้ความร่วมมือและให้ 
ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของงานวิจัย 
ตลอดจนนักเรียนทุกคนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของ
การดำาเนินการวิจัย จนทำาให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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