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บทคัดย่อ
งานวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค ์1) เพ่ือพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิแกป้ญัหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดขึ้น จำานวน 168 คน จาก
โรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ในภาคะวนัออกเฉยีงเหนอื 9 แหง่ ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัด
การคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์แบบวดัความพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิสะเตม็
ศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน ใช้การทดสอบค่า t-test Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น มี 6 องค์ประกอบ คือ 
หลกัการแนวคดิและทฤษฎพ้ืีนฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา วตัถปุระสงค์
ของรูปแบบการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน เรียก
ว่า “PDAR MODEL” ดังนี้ 1) P (Preparation) ขั้นเตรียมความพร้อมสะเต็ม 2) D (Design and  
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Planning) ขั้นออกแบบและวางแผนวิธีการแก้ปัญหา 3) A (Activity and Development) ขั้นปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและทดสอบปรับปรุงวิธีการหรือชิ้นงาน และ 4) R (Reflective and Reward) ขั้นนำาเสนอ 
ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้

2.1 นักเรียนมีคะแนนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังทำากิจกรรมสูงกว่าก่อนทำากิจกรรม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมสูงที่สุด 
รองลงมาคือ เทคนิคการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ การจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใช้สื่อ
การสอนทีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาวชิา และมกีารใช้เทคโนโลยอียา่งทัว่ถงึ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Abstract
The purposes of this research were to 1) create the learning instructional model 

that promotes creative problem-solving thinking by organizing learning activities based on 
the concept of STEM education 2) study the effect of using the learning instructional model 
to promote creative problem-solving thinking, organizing learning activities based on STEM 
education. The sample were junior high school students in a Semester 1/2561 interested 
to participate based on the concept of STEM education in moderate class, more knowledge 
are there 168 from secondary schools under the Office of Education Service Area. In the 
nine Northeastern regions that were selected by purposive sampling. With regards to the 
instruments of the study, the lesson plans, STEM education modul, measurement of creative 
problem-solving thinking. A measure of satisfaction with learning activities according to STEM 
Education. Statistics used were percentage, mean and standard deviation. Comparison of 
learning achievement before and after learning. Data were analyzed by the dependent t-test. 

The results revealed that: 

1. The Instructional model that promotes creative problem-solving thinking by  
organizing learning activities based on the concept of STEM education in the secondary 
school students. The development of instructional model. There are 6 components that 
are developed: theories/concepts, the principles related to learning instructional based on 
the concept STEM education, goals and focusing on the model of teaching, syntax, social 
system, principle of reaction, support system. The instructional model of STEM education in 
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which called “PDAR MODEL” ; 1. P-Preparation, 2. D-Design and Planning, 3. A-Activity and 
Development and 4. R-Reflective and Reward.

2. The Implementation of instructional model that promotes creative problem-solving 
thinking by organizing learning activities based on the concept of STEM education in the 
secondary school students: 

2.1 Students have higher creative problem solving scores after activities than before 
activities with statistically significantce at the.05 level.

2.2 The students were satisfied with learning activities in the highest activity stage, 
followed by teaching technique and knowledge transfer. Organizing content and activities 
in accordance with the interests and aptitudes of the learners. Encourage students to think 
critically. Use teaching materials that correspond to the content. And using technology  
thoroughly is at the highest level.

Keywords: Instructional model, creative problem-solving thinking

บทนำา 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนา

คนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็ม
ศกัยภาพ มกีารพฒันาทีส่มดลุทัง้สตปิญัญา จติใจ 
รา่งกาย และสงัคม การทีจ่ะสรา้งสรรค์และ พัฒนา
คนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรม
และจรยิธรรมเพือ่ใหส้ามารถดำารงชีวติอยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ 
สำาหรบัประเทศไทยเปน็ประเทศทีก่ำาลงัพัฒนาและ
มีปัญหาเกี่ยวกับกำาลังคนที่จะตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก อัน
สบืเน่ืองมาจากระบบและวิธกีารจดัการศกึษาทีไ่ม่
สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมทั้งคุณภาพ
การศกึษาไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทศิทางการเปลีย่นแปลงไปสูยุ่คอตุสาหกรรมท่ีผา่น
มาและการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษ
ที ่21 ดงันัน้ การพฒันาคณุภาพการศกึษาไทยควร
ได้รับการปรับปรุงอย่างยิ่ง ดังจะเห็นจากผลการ

ทดสอบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National 
Educational Test: O-Net)  ในทุกๆ ปีนั้น เด็ก
ไทยมีความรู้ต่ำากว่ามาตรฐานและผลการประเมิน
ของประเทศไทย แนวโน้มจากการประเมิน PISA 
2000 จนถงึ PISA 2015 พบวา่ ผลการ ประเมนิ
ทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) 

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการ
ศึกษาหน่ึงที่ ช่ วยส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียนมีทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความ
ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรม และคณติศาสตร ์โดยทีก่ารจดัการเรยีน
รูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาจะตอ้งมกีารบรูณาการ
พฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรม
เหล่านี้ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การสืบเสาะหาความรู้ การสำารวจตรวจสอบการ
คดิอยา่งมเีหตมุผีลในเชงิตรรกะ รวมถึงทกัษะของ
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การเรียนรู้หรือการทำางานแบบร่วมมือ ดังนั้นจะ
พบวา่สะเต็มศกึษาไมใ่ช่เรือ่งใหม ่เพียงแตเ่ปน็การ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการ บูรณาการการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวศิวกรรมศาสตร ์ทัง้นีเ้พ่ือมุง่เนน้
ให้สามารถนำาความรู้ทกัษะ และประสบการณจ์าก
การเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงเป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557: 4) 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving) หรอื CPS ได้รับการพัฒนาขึน้
โดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) 
เปน็กระบวนการทีท่า้ทายในการเอาชนะความวติก
กังวลทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัปญัหา โดยใชเ้ครือ่งมอืของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา ทำาให้ได้
ความคิดที่แตกต่าง หลากหลาย และมีศักยภาพ 
ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการ
พิจารณาลักษณะ ของปัญหา บริบท บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ไปจนถึง ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้น 
(Isaksen, Doral and Treffinger, 2011: 26) 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดหา
แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ดังที่ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556) ได้แสดงความ
คิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาไว้ในหนังสือ การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ว่า “ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่ง
จำาเปน็ทีต่อ้งสรา้งใหเ้กดิขึน้ในเด็กและเยาวชนไทย 
เพ่ือสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ มิใช่เพิกเฉย
ต่อปัญหา หนีปัญหา หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่
เหมาะสมจนเกิดผลเสียต่อตนเองหรือส่วนรวมได้ 
และอาจพฒันาเดก็และเยาวชนให้มคีวามสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมส่วนรวมได้” 

จากเหตุผลดังกลา่วขา้งตน้ผูวิ้จัยจงึสนใจ
ท่ีจะการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้
กจิกรรมตามแนวคิดสะเตม็ศกึษา เพือ่เปน็แนวทาง
ให้ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สามารถส่งเสริมการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพือ่ศกึษาผลการใชร้ปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม
ศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา โดยผู้วิจัยใชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อยกร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯ และสร้างชุดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาจากข้อมูลหนังสือ เอกสารตำารา และงาน
วิจัยที่รวบรวมได้

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาวธิกีารสร้างชดุกจิกรรม 
การเ รียนรู้ที่ส่ ง เสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา โดยกาวิเคราะหห์ลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
และหนังสือประกอบการเรียนรู้เพื่อสร้างคู่มือครู
สำาหรับใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
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การวิจัยระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ขั้นตอนที่ 1 การร่างต้นแบบ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์เอกสาร หนังสือ 
ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และ
สร้างรูปแบบที่คาดว่าจะสามารถพัฒนานักเรียน
ให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะ
สมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านสะเต็มศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมสะเต็มของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 3 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยรวมมี
คะแนน 4.46 และมส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.57 
ประเมินความสอดคล้องโดยรวมได้ 0.95

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
จำานวน 3 ชุดๆ ละ 4 ชั่วโมง ได้แก่ ชุดกิจกรรม
เหิรฟ้าท้าลม ชุดกิจกรรมศรลมชวนคิด และชุด
กิจกรรมสังขยาพารวย รวม 12 ชั่วโมง และสร้าง
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท จำานวน 14 ข้อ โดยมี
แบบประเมินการใหค้ะแนนแบบรบูรคิ ซึง่มคีา่ดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

การวจิยัระยะที ่3 ศกึษาผลการใช้รปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ดำาเนินการใช้รูปแบบการ
เรียนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม โดยใช้หลักการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังนี้

 1. ขั้นวางแผน

 2. ขั้นปฏิบัติการ

 3. ขั้นสังเกตการณ์

 4. ข้ันสะทอ้นการปฏบิติั และการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาขึ้นที่
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื โดยการเลอืกแบบเจาะจง เปน็นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเครือข่ายสะ
เต็มศึกษา ที่จัดชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
จำานวน 3 จงัหวัด 9 โรงเรียน ไดแ้ก่ จงัหวัดร้อยเอด็ 
จงัหวดัยโสธร และจังหวดัสรุนิทร ์ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้นจำานวน 168 คน โดย
ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้จากการวิจัยระยะที่ 2 ไปใช้ 
และใช้แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตามแนวคดิของ Isaksen, Dorval and Treffinger  
 (2011) โดยใหค้รทูีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสะเตม็ศกึษา
นำาไปทดสอบกับนักเรียนก่อนและหลังการทำา
กิจกรรมทั้ง 3 ชุด ซึ่งผู้วิจัยดำาเนินเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 

ผลการวิจัย 
ก�รวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม
ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา

Preparation ขั้นเตรียมความพร้อมสะ
เต็ม (ระบุปัญหา): ควรกำาหนดจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันและใกล้ตัวเด็กที่สุด โดย
ใชท้ฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน และการ
แก้ปัญหา
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Design and Planning ขั้นออกแบบ
และวางแผนวิธีการแก้ปัญหา: บูรณาการสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้ผสานทฤษฎีการสืบสอบหาความรู้เป็นฐาน  
และออกแบบเชิงวิศวกรรม

Activity and Development ขั้นปฏิบัติ
การแก้ปัญหาและทดสอบปรับปรุงวิธีการหรือชิ้น
งาน ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ขั้น
นี้นักเรียนต้องได้ช้ินงานซึ่งผ่านการออกแบบเชิง
วิศวกรรม แล้วนำาไปทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหา
หรอืทดลองผลการออกแบบช้ินงานทีส่รา้งขึน้ ตาม
กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็นฐาน

Reflective and Reward ขั้นนำาเสนอ

ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน อาจมีการประกวด
แข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจในการทำากิจกรรม
กลุม่ของนกัเรยีน ตามแนวการจดัการเรยีนรู้เชงิรกุ

ผลก�รวิจัยระยะที่ 2 สร้�งรูปแบบก�ร
จัดก�รเรียนรู้ต�มแนวคิดสะเต็มศึกษ� สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย แนวคิด
และทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
สอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและระบบ
สนับสนุน ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

แนวคิดและ 
ทฤษฎีพื้นฐ�น

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ก�รจัดกิจกรรม

ระบบสังคม หลักก�ร 
ตอบสนอง

ระบบ 
สนับสนุน

ทฤษฎีการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based 
Learning) การสืบ
สอบหาความรู้เป็น
ฐาน (Inquiry Based 
Learning) การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริงเป็น
ฐาน (Activity Based 
Learning) 
แนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM) 
การเรียนรู้เชิงรุก  
 (Active Learning) 
การแก้ปัญหา (Prob-
lem Solving) 

เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ
ใคร่รู้ที่จะหา
แนวทางแก้ไข
ปัญหาจาก
สถานการณ์
ที่กำาหนด
ให้หรือจาก
สาระเนื้อหา
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
สารนเทศ
ต่างๆ รอบตัว

P-Preparation
D-Design and 
Planning
A-Activity and 
Development
R-Reflective 
and Reward

ผู้สอน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้
เรียนใช้วิธีการแก้
ปัญหาที่หลาก
หลาย และร่วม
กันอภิปราย
แนวคิดแบบ
ประชาธิปไตยใน
ชั้นเรียน
ผู้เรียน อภิปราย
แนวคิดร่วมกัน
เพื่อหาวิธีการ
สร้างชิ้นงานจาก
วัสดุที่ได้รับผิด
ชอบร่วมกัน โดย
ใช้กระบวนการ
ทางวิศวกรรมใน
การออกแบบ

ผู้เรียนและครู
ได้เกิดความ
สนุกสนาน
และสามารถ
นำาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ไปบูรณาการ
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหา
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจำาวัน

1.นโยบายขับ
เคลื่อนแนวการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา
2. หลักสูตร
สถานศึกษา
3.ผู้บริหารสถาน
ศึกษา
4.ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเพื่อ 
บูรณาการให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด
5.ความรูพ้ืน้ฐาน
ของผู้เรียน
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จากตาราง 1 เมื่อนำามาใช้ออกแบบ
กิจกรรมสะเตม็ศกึษาเพ่ือสง่เสรมิการคดิแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น สามารถนำามาจัดกิจกรรมดังนี้

ตอนที่ 2 ผลก�รใช้รูปแบบก�รจัดก�ร
เรียนรู้ต�มแนวคิดสะเต็มศึกษ�

ผู้วิจัยได้นำาเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคดิสะเต็มศึกษาไปทดลองใช้กอ่นนำาไปใช้

จรงิอยา่งเตม็ รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนำาไปปฏิบัติได้
ตามรูปแบบ 4 ขั้นตอนได้ เมื่อเสร็จสิ้นผลการ
ทดลองใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เตม็ศกึษาของผูเ้รยีน โดยใชส้ถติ ิPaired-Samples 
t-test ดังตาราง 2 และ 3 ตามลำาดับ

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

คะแนนก�รคิดแก้ปัญห� N S.D. df t p

ก่อนทำากิจกรรม 168 13.71 3.229 166 18.704 .000

หลังทำากิจกรรม 168 17.43 2.353
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 เปรียบเทียบการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ

เต็มศึกษา พบว่า คะแนนการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนหลังทำากิจกรรมสูงกว่าก่อนทำากิจกรรม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ร�ยก�ร S.D. แปลผล

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1.1 รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม 4.65 0.517 มากที่สุด

1.2 ลำาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.51 0.564 มากที่สุด

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.41 0.616 มากที่สุด

1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.42 0.585 มากที่สุด

1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม 4.44 0.526 มากที่สุด

2. ความพึงพอใจด้านเทคนิคการสอน

2.1 เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ 4.47 0.538 มากที่สุด

2.2 การบูรณาการทั้ง 4 สหวิทยาการ 4.45 0.604 มากที่สุด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 90 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค์ของนกัเรยีน โรงเรยีนสงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวความคิดสะ
เต็มศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอน
การจัดกิจกรรมสูงท่ีสุด คือ รูปแบบกิจกรรมการ
จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ความพึงพอใจ
ดา้นเทคนคิการสอน พบวา่ ครใูห้ขอ้มลูช้ีแนะแหลง่
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 จัดเนื้อหา
และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 การบูรณา
การทั้ง 4 สหวิทยาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ตามลำาดับ และ 
ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

พบว่าสูงที่สุด คือ สถานที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ใช้สื่อการสอน
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ทำาให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งข้ึน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และมี
การใชเ้ทคโนโลยอียา่งทัว่ถงึ คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.36 
ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีประเด็นที่นำามาอภิปราย 2 ประเด็นคือ 
1) การสร้างรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 2) ศกึษาผลการใชร้ปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง

ต�ร�ง 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (ต่อ) 

ร�ยก�ร S.D. แปลผล

2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4.41 0.592 มากที่สุด

2.4 จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียน

4.45 0.588 มากที่สุด

2.5 ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.50 0.538 มากที่สุด

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.60 0.548 มากที่สุด

3.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง 4.36 0.590 มากที่สุด

3.3 สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 4.55 0.518 มากที่สุด

3.4 ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ทำาให้นักศึกษาเข้าใจ 
เนื้อหามากยิ่งขึ้น

4.50 0.547 มากที่สุด

เฉลี่ยรวม 4.48 0.315 ม�กที่สุด
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สร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายละเอียดการอภิปรายผลมีดังนี้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ประกอบ
ด้วย แนวคิดและทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) การสืบ
สอบหาความรูเ้ปน็ฐาน (Inquiry Based Learning)  
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็นฐาน (Activity 
Based Learning) แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การแก้ปัญหา (Problem Solving) สอดคล้องกับ 
Dejarnette (2012) ทีเ่สนอวา่ การบรูณาการขา้ม
กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) 
นั่นคือเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขา
ต่างๆ สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่
ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าครู 
ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนแบบ Project-based Learning,  
Problem-based Learning, Design-based 
Learning ทำาใหน้กัเรยีนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนา
ชิ้นงานได้ดี รูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 
เรียกวา่ “PDAR MODELดังน้ี 1) P (Preparation)  
ขั้นเตรียมความพร้อมสะเต็ม 2) D (Design and 
Planning) ขั้นออกแบบและวางแผนวิธีการแก้
ปัญหา 3) A (Activity and Development) ขั้น
ปฏิบัติการแก้ปัญหาและทดสอบปรับปรุงวิธีการ
หรอืช้ินงาน และ 4) R (Reflective and Reward) 
ขั้นนำาเสนอผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศกึษา ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้ PDAR 

MODEL พบว่า นักเรียนมีการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หลังการทำากิจกรรมสูงกว่าก่อนการทำา
กิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นูรอาซีกีน 
สาและ และคณะ (2560) ได้ศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ความสามารถใน
การคดิวิเคราะห ์และความพงึพอใจตอ่การจดัการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี
หลังการจัดการเรียนรู้ในระดับดี และนักเรียนมี
ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการ
จัดการเรียนรู้ในระดับค่อนข้างดี และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเตม็ศกึษาในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นขัน้ตอน
ในการจัดกิจกรรมสูงที่สุด อาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมดังกล่าวผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนนักเรียน และเกิด
บรรยากาศที่เป็นกันเองกับครูผู้สอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีนิส และคณะ (Vennix at al., 
2017) ที่ได้ทำาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมสะเตม็ พบว่าการจดักิจกรรมนอกชัน้เรยีน
ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด เกิดมุมมอง
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมและงานวิจัย
ของ ลีฟ ไทบาวท์และคณะ (Lieve Thibaut at 
al., 2017) ที่ได้ทำาการสำารวจปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กบัทศันคตขิองครูทีม่ตีอ่การสอนสะเตม็ศกึษา ผล 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาในโรงเรียน มี 3 ปัจจัยคือ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล บทบาทหน้าที่ของครู และ
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ ครูต้องสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนเองใหเ้ตม็ที ่โดย
มีเงื่อนไขและกติการ่วมกันในชั้นเรียน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูต้องมีทัศนคติที่ ดี
ต่อการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยให้ครู
สามารถออกแบบหน่วยบูรณาการตามสภาพ
บริบทของท้องถิ่น และกำาหนดสถานการณ์ที่
ท้าทายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

1.2 ก่อนดำาเนินการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ครูต้องกำาหนดเงื่อนไขกติการ่วมกันกับ

นกัเรยีน และใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  ทีท่นัสมยั เชน่ แอ
พลิเคชั่น การตัดต่อคลิปวิดีโอ การค้นหาข่าวสาร
ขอ้มลูใหม่ๆ  ทนัสมยั เพือ่กระตุ้นให้นกัเรยีนอยาก
หาคำาตอบในขณะนั้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไปบูรณา
การรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับ
ชั้นเดียวกัน

2.2 ควรนำากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปสอด
แทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือส่งเสริมคุณลักษณะ
ต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียน
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