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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจของ 

ผู้เรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการสตมีศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยวิทยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี
(T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะ (A) และคณิตศาสตร์ (M) ผสานเข้าด้วยกัน ขั้นตอนการวิจัยประกอบ
ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการหนุนนำาต่อเนื่องให้กับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในจังหวัดนครนายก จำานวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน (โรงเรียนละ 1 คน) ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้นครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและนำาไปจัดกิจกรรมในช้ันเรียนกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครนายก จำานวน 8 ห้องเรียน จาก 8 โรงเรียนข้าง
ต้น (โรงเรียนละ 1 ห้อง) มีนักเรียนรวม 65 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และค่าสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดสร้างสรรค์ 
หลงัเรยีนเทา่กบัรอ้ยละ 76.41 สงูกวา่กอ่นเรยีนเทา่กบัรอ้ยละ 45.64 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 60 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษามีความสามารถในการคิด
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คล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ แสดงว่าผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมการเรียนรูบ้รูณาการสตมีศกึษา การคดิสร้างสรรค ์โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก 

Abstract 
The purposes of this research were to study the creative thinking ability and students’ 

satisfaction of using integrated learning activities based on STEAM education ; Science (S), 
Technology (T), Engineering (E), Arts (A), and Mathematics (M) approach. The process 
of this research was the workshop training course on the integrated STEAM education 
teaching practice using coaching and monitoring for 8 grade one teachers from different 8 
small-sized primary schools in Nakhon Nayok province by simple random sampling. Then the 
STEAM education lesson plans were constructed and after that used it in the classroom. The 
sample group of this research was 65 grade one students in 8 classrooms from different 8  
small-sized primary schools in Nakhon Nayok province by purposive sampling. The research 
tools were 1) STEAM education lesson plans, 2) creative thinking test, and 3) students’ 
satisfaction questionnaire. The statistical analysis were mean, standard deviation, percentage,  
and t-test dependent. The results were revealed that ; 1) the average creative thinking 
score of students after treated with learning activities based on STEAM education (76.41%) 
was significantly higher than that of before (45.64 %) at.05 statistical level, which was 
higher than the set criteria of 60% ; 2) the students’ satisfaction of learning through the 
learning activities based on STEAM education was at a high level ( =4.43, S.D.=0.37).  
Furthermore, students who received integrated STEAM education could improve the  
creativity ability of originality, fluency, flexibility, and elaboration. 

Keywords: Integrated STEAM education, Creative thinking, Small-sized primary school 

บทนำา
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะหนึ่งที่

จำาเป็นในการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ควร
พัฒนาให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน เพราะความคิด
สร้างสรรค์จะนำาไปสู่การการสร้างสรรค์ประดิษฐ์
คิดค้นสิ่ ง ท่ีแปลกใหม่และก่อให้ เกิดการคิด
นวัตกรรม เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการจัดการ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2562) เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลอง 
กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา และการลงมือ
ปฏิบัติ  ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) ก็ได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการ
ศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีด
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ความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศักยภาพ มุง่เนน้ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะและคณุลักษณะ
ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) นอกจากนี้ การจัดการ
เรียนรู้ในหลักสูตรของไทยก็ให้ความสำาคัญใน
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดให้กับผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ดังปรากฏในคู่มือการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่เน้นให้ผู้สอนออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาของผู้เรียน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่
กบัการพฒันาและฝึกฝนทกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษ
ที ่21 และกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) 

ดั ง น้ันการจัดการเรียนการสอนถือ
เป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนากระบวนการคิด 
การจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควร
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้
เรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ทำาได้ คิดเป็น เกิดการไฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง และสามารถนำาทกัษะไปประยุกต์ใช้
ในการแกป้ญัหาในชีวิตประจำาวนัได้ จากการศกึษา
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมกระบวนการ
คิดพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ซึ่งบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วศิวกรรมศาสตร์ (E) คณติศาสตร์ (M) เขา้ด้วยกนั 
สามารถตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดได้ โดยผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้ (Rapporteur, 2011 ; Breiner et al.,  
2012 ; Carr et al., 2012 ; Dejarnette, 2012 ;  

Vasquez el al., 2013) นอกจากนี ้ยงัมกีารบรูณา
การศาสตร์ด้านศิลปะ (Arts: A) เข้าไปใน STEM 
เปน็ STEAM education (Kim and Park, 2012 ;  
Sousa, 2013 ; บญุยนชุ สทิธาจารย ์และขนบพร  
แสงวณชิ, 2561 ; ภิญโญ วงษท์อง, 2562) เพือ่ให้
ผูเ้รยีนมจีนิตนาการและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
มากขึ้น สามารถสื่อสารความคิดในรูปแบบของ
ดนตรี การเคล่ือนไหว การสื่อสาร หรือการ
ประดษิฐท์ีม่คีวามสมบรูณท์ัง้การใชง้านและความ
สวยงามซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์
รวมได้ จากรายงานผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ (ฉัตรทรา
วดี บุญถนอม และอรพรรณ บุตรกตัญญ, 2558 ;  
สิรัชญา พิมพะลา และฐาปนี สีเฉลียว, 2561 ; 
เจนจิรา สันติไพบูลย์ และวิสูตร โพธิ์เงิน, 2561 ; 
พัทฐรินทร์ โลหา และสิรินาถ จงกลกลาง, 2562) 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน และมี
จำานวนครูไม่ครบชั้นเรียน จากสภาพการจัดการ
ศกึษาพบวา่ ครยูงัขาดประสบการณใ์นการจดัการ
เรียนรูโ้ดยเฉพาะดา้นการสอนแบบบรูณาการ ขาด
สือ่ และเทคโนโลยีในการสอนทีท่นัสมยัและเหมาะ
สม สง่ผลใหผู้เ้รียนขาดโอกาสทีจ่ะไดร้บัการศึกษา
ที่มีคุณภาพ จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติของนักเรียนยังอยู่
ในระดับต่ำา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินโดย
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) พบว่าโรงเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
เฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน (กมลพร อ่วมเพ็ง, 
2560) 

จากสภาพปญัหาและความสำาคญัขา้งตน้ 
ทีมวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา เพื่อพัฒนาความ
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สามารถในการคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยทีมวิจัยได้จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการควบคู่กับการหนุนนำาต่อเนื่อง 
(Coaching and Monitoring) ให้กับครูกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการกำากับ ติดตาม และนิเทศแบบ
หนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก และนำาไปใช้ในโรงเรียนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้บรูณาการสตมี
ศึกษา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร เป็นครูและนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด
เล็ก จังหวัดนครนายก

กลุ่มตัวอย่�ง

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครนายก 
จำานวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน (โรงเรียนละ 1 
คน) ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
จากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจำานวน 73 
โรงเรียน จากทุกอำาเภอในจังหวัดนครนายก 
ประกอบด้วย อำาเภอองครักษ์ อำาเภอบ้านนา 
อำาเภอปากพล ีและอำาเภอเมอืงนครนายก จำานวน
อำาเภอละ 2 โรงเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ใน
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวัดนครนายก 
จำานวน 8 ห้องเรียน จาก 8 โรงเรียนข้างต้น 
(โรงเรียนละ 1 ห้อง) มีนักเรียนรวม 65 คน ได้มา
จากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

ตัวแปรในก�รวิจัย 

ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรอิสระคือ กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสตีมศึกษา 

2. ตัวแปรตามคือ ความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการสตมีศกึษา

สมมติฐ�นในง�นวิจัย 

1. นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา มีคะแนนการ
คิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. นกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้
บูรณาการสตีมศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของ
ครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา โดย
ทมีวิจยัจดัประชุมชีแ้จงและทำาความเขา้ใจระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่สอนในระดับชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่1 จาก 8 โรงเรยีน เกีย่วกบัวัตถปุระสงค ์
ความสำาคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้า
รว่มโครงการ จากนัน้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารควบคู่
กับระบบการหนุนนำาต่อเนื่อง ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  
1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ตามแนวทางสตมีศกึษา 2) การออกแบบและเขยีน
แผนกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาตาม
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บริบทของโรงเรียน 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสตีมศึกษา 4) การวัดและการประเมิน
ผลผู้เรียนตามแนวทางสตีมศึกษา จากนั้นทีมวิจัย
ลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนเพื่อกำากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
ปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรูบู้รณาการสตีม
ศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

ข้ันตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการสตีมศึกษา โดยครูแต่ละโรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียน
รู้บูรณาการสตีมศึกษาที่ครูสร้างขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 1) ทีมวิจัยและครูแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย
ในครั้งนี้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2) นักเรียนทำา
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ 
ก่อนเรียน 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
สตีมศึกษา 4) นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียน หลังจาก
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นให้นักเรียน
ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา 5) ทีมวิจัยตรวจ
และให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคดิสร้างสรรค ์และแบบประเมนิความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
สตีมศึกษาจากนั้นนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ทัง้น้ี ในการดำาเนนิงานแตล่ะขัน้ตอน ทมี
วิจัยจะลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนอย่างน้อยเดือน
ละ 2 ครั้ง เพื่อกำากับ ติดตาม นิเทศ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับอย่างต่อเน่ือง และร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้อำานวยการ
โรงเรียน ครู และทีมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีม
ศกึษา มขีัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอื  

ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2551) 

2. กำาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา โดย
ครูแต่ละโรงเรียน สามารถเลือกเนื้อหาที่สอน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560) 
เพือ่ใชใ้นการออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หม้คีวาม
เชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (S) 
เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะ (A) 
และคณติศาสตร ์(M) ซึง่ขอบขา่ยของแตล่ะศาสตร์
ของสตีมศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ แสดงในภาพที่ 1 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
สตีมศึกษา ในแต่ละแผนฯ มีส่วนประกอบหลัก
ดงันี ้1) สาระสำาคญั 2) ตวัชีวั้ด 3) สาระการเรยีนรู ้ 
4) สมรรถนะ 5) คณุลักษณะอนัพึงประสงค์ 6) จดุ
ประสงค์การเรียนรู้ 7) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
8) การวัดและการประเมินผล 9) สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 10) บันทึกหลังการสอน

4. นำาแผนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจ
ความถูกต้องตามหลักแนวคิดและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา แก้ไขและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาคุณภาพของแผนฯ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึงเหมาะสม
มากที่สุด 4 หมายถึงเหมาะสมมาก 3 หมายถึง
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เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึงเหมาะสมน้อย 1 
หมายถึงเหมาะสมน้อยที่สุด จากนั้นนำาค่าเฉลี่ย
มาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 4.50–5.00 หมายถึงแผน
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 3.50–4.49 
หมายถึงแผนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.50–3.49 หมายถึงแผนมีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง 1.50–2.49 หมายถงึแผนมคีวาม
เหมาะสมในระดับน้อย 1.00–1.49 หมายถึง 
แผนมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด ผล

การประเมินคุณภาพของแผนฯ ใน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) รายละเอียดของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล พบว่าความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด ดังนั้นสามารถนำาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาไปใช้ได้

6 
 

เหมาะสมมาก 3 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึงเหมาะสมนอย 1 หมายถึงเหมาะสมนอยที่สุด 
จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑดังนี้ 4.50–5.00 หมายถึงแผนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึงแผนมีความเหมาะสมในระดับมาก 2.50–3.49 หมายถึงแผนมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง 1.50–2.49 หมายถึงแผนมีความเหมาะสมในระดับนอย 1.00–1.49 หมายถึงแผนมี
ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด ผลการประเมินคุณภาพของแผนฯ ใน 4 ประเด็น ประกอบดวย 1) 
รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู 2) กิจกรรมการเรียนรู 3) สื่อและแหลงการเรียนรู 4) การวัดและ
ประเมินผล พบวาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากและมากที่สุด ดังนั้นสามารถ
นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสตีมศึกษาไปใชได 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขอบขายของแตละศาสตรของสตมีศึกษาในงานวิจัยครัง้นี ้ภ�พที่ 1 แสดงขอบข่ายของแต่ละศาสตร์ของสตีมศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
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2) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ สร้างแบบทดสอบโดยใช้องค์
ประกอบการคิดสร้างสรรค์จากทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) 
ได้แก่ ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่อง 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิด

ละเอยีดลออ (Elaboration) ในงานวิจัยนีเ้ปน็แบบ
ทดสอบแบบเขยีนตอบจำานวน 12 ขอ้ 12 คะแนน 
โดยกำาหนดรูปภาพให้นักเรียนพิจารณาจำานวน 3 
รูป แต่ละรูปจะมีข้อคำาถามเหมือนกันรูปละ 4 ข้อ 
ดังตัวอย่างในตาราง 1 

ต�ร�ง 1 แสดงตัวอย่างรูปภาพ ข้อคำาถาม และสิ่งที่ต้องการวัดของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค์

ข้อที่ คำ�ถ�ม สิ่งที่ต้องก�รวัด

คว�มคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวช�ญ

+1 0 -1

7 
 

 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค  สรางแบบทดสอบโดยใช
องคประกอบการคิดสรางสรรคจากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด (Guilford, 1967) ไดแก 
ความคิดริเริ่ม  (Originality) ความคิดคลอง  (Fluency) ความคิด ยืดห ยุน (Flexibility) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ในงานวิจัยนี้เปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบจํานวน 12 ขอ 12 คะแนน               
โดยกําหนดรูปภาพใหนักเรียนพิจารณาจํานวน 3 รูป แตละรูปจะมีขอคําถามเหมือนกันรูปละ 4 ขอ ดัง
ตัวอยางในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรูปภาพ ขอคําถาม และสิ่งที่ตองการวัดของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดสรางสรรค 

ขอท่ี คําถาม สิ่งท่ีตองการวัด 
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
 
 

รูปมีความเหมาะสมกับการวัดความคิด
สรางสรรค 

   

1) ภาพนี้เปนภาพของอะไรไดบาง จงบอกมาใหไดมาก
ที่สุด (คิดคลอง) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดคลอง) 

   

2) มีสิ่งใดอีกบางที่เหมือนหรือแตกตางจากภาพนี้  
พรอมบอกเกณฑหรือเหตุผลประกอบ (คิดยืดหยุน) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดยืดหยุน) 

   

3) หากนักเรียนจะนําภาพนี้ไปใชประโยชน                      
นักเรียนจะนําไปทําอะไรบาง (คิดริเริ่ม) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดริเริ่ม) 

   

4) จากขอ 3) ใหนักเรียนบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใด             
จึงนําไปใชประโยชนในดานนั้น (คิดละเอียดลออ) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดละเอียดลออ) 

   

 
 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของรายการประเมินแตละขอดวยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item Object Congruence; IOC) ผลการประเมินพบวารูปที่ใหนักเรียนพิจารณา
จํานวน  3 รูปมีค า IOC=0.67-1.00 และทุ กข อคํ าถามมีค า IOC=0.67-1.00 ดั งนั้ น สามารถนํ า
แบบทดสอบไปใชวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคของผูเรียนได 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสตีม
ศึกษา มีประเด็นการประเมิน 5 ดาน ไดแก 1) ดานจุดประสงคการเรียนรู 2) ดานเนื้อหาและสาระการ
เรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดและประเมินผล ซึ่งมี

รูปมีความเหมาะสมกับ 
การวัดความคิดสร้างสรรค์

1) ภาพนี้เป็นภาพของอะไรได้บ้าง จง
บอกมาให้ได้มากที่สุด (คิดคล่อง) 

ข้อคำาถามสามารถวัดความคิดสร้างสรรค์

ข้อคำาถามบ่งชี้ถึงความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (คิดคล่อง) 

2) มีสิ่งใดอีกบ้างที่เหมือนหรือแตกต่าง
จากภาพนี้ พร้อมบอกเกณฑ์หรือ
เหตุผลประกอบ (คิดยืดหยุ่น) 

ข้อคำาถามสามารถวัดความคิดสร้างสรรค์

ข้อคำาถามบ่งชี้ถึงความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (คิดยืดหยุ่น) 

3) หากนักเรียนจะนำาภาพนี้ไปใช้
ประโยชน์ นักเรียนจะนำาไปทำาอะไร
บ้าง (คิดริเริ่ม) 

ข้อคำาถามสามารถวัดความคิดสร้างสรรค์

ข้อคำาถามบ่งชี้ถึงความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (คิดริเริ่ม) 

4) จากข้อ 3) ให้นักเรียนบอกเหตุผลว่า
เพราะเหตุใด จึงนำาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านนั้น (คิดละเอียดลออ) 

ข้อคำาถามสามารถวัดความคิดสร้างสรรค์

ข้อคำาถามบ่งชี้ถึงความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ (คิดละเอียดลออ) 

จากน้ันให้ผู้ เ ช่ียวชาญพิจารณาความ
สอดคล้องของรายการประเมินแต่ละข้อด้วย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Object  
Congruence ; IOC) ผลการประเมินพบว่ารูปที่

ใหน้กัเรยีนพจิารณาจำานวน 3 รูปมคีา่ IOC=0.67-
1.00 และทุกข้อคำาถามมีค่า IOC=0.67-1.00  
ดังนั้น สามารถนำาแบบทดสอบไปใช้วัดความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้
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3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
เรยีนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรยีนรู้บรูณาการสตมี
ศกึษา มปีระเดน็การประเมนิ 5 ด้าน ได้แก ่1) ด้าน
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้2) ด้านเน้ือหาและสาระการ
เรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ด้าน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและประเมิน
ผล ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ 5 หมาย
ถึงพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึงพึงพอใจมาก 3 
หมายถึงพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึงพึงพอใจ
น้อย 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด จากนั้นนำาค่า
เฉลีย่มาเทยีบกับเกณฑดั์งนี ้4.50–5.00 หมายถงึ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3.50–4.49 หมายถึง 
พึงพอใจในระดับมาก 2.50–3.49 หมายถึง 
พึงพอใจในระดับปานกลาง 1.50–2.49 หมายถึง 
พึงพอใจในระดับน้อย 1.00–1.49 หมายถึงพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมิน
แต่ละข้อพบว่ามีค่า IOC=1.00 ดังน้ันสามารถ
นำาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รยีนไปใช้ได้

สถติทิีใ่ชใ้นก�รวิเคร�ะหข์อ้มลู ได้แก ่คา่
เฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าร้อยละ (%) และค่าสถิติทดสอบที (t-test 
dependent) 

 

ผลการวิจัย
1. ก�รศึกษ�คว�มส�ม�รถในก�รคิด

สร้�งสรรค์

ผลคะแนนการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน-
หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การสตีมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
แสดงในตาราง 2 พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การ
คดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนเทา่กบั 9.17 (S.D.=2.23) 
คดิเปน็รอ้ยละ 76.41 ซึง่สงูกว่าคะแนนเฉลีย่กอ่น
เรียนเท่ากับ 5.48 (S.D.=3.05) คิดเป็นร้อยละ 
45.64 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกับเกณฑ์ท่ี
กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า 7.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 
คะแนน พบว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60 จำานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 75.39 
และมีจำานวนที่ต่ำากว่าเกณฑ์จำานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.61 โดยภาพรวมพบว่า คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมีค่า 
76.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เมื่อพิจารณา
จากคะแนนความกา้วหนา้การคดิสรา้งสรรคพ์บว่า 
นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคนตั้งแต่ +1 ถึง +7 
โดยภาพรวมนกัเรียนมคีะแนนเฉลีย่ความกา้วหน้า
การคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 3.69 (S.D.=1.39) 
และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้าการคิด
สร้างสรรค์เท่ากับ 18.46 (S.D.=6.96) 
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เมื่อพิจารณาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ดังแสดงในตาราง 
3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก จำานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.61 อยู่ในระดับดี จำานวน 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปานกลาง 

จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ 
มีนักเรียนเพียง 1 คน ที่อยู่ในระดับอ่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.54 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test  
ดังแสดงในตาราง 4 พบว่า คะแนนสอบการ 
คิดสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ต�ร�ง 2 ผลคะแนนความคิดสรา้งสรรค์กอ่นเรยีน-หลังเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการ
สตีมศึกษาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 65 คน

ร�ยก�ร

ก่อนเรียน 
 (12 คะแนน) 

หลังเรียน
 (12 คะแนน) คะแนนคว�ม

ก้�วหน้�
ร้อยละคะแนน
คว�มก้�วหน้�

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

max 11 91.67 12 100 7 35

min 1 8.33 3 25 1 5

5.48 45.64 9.17 76.41 3.69 18.46

S.D. 3.05 25.43 2.23 18.55 1.39 6.96

ต�ร�ง 3 จำานวนนักเรียนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ จำาแนกตามระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภ�พ จำ�นวนนักเรียน (คน) ร้อยละ

80-100 ดีมาก 29 44.61

60-79 ดี 20 30.77

30-59 ปานกลาง 15 23.08

0-29 อ่อน 1 1.54

รวม 65 100

   

ต�ร�ง 4 ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) ของคะแนนการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียน N S.D. t-test Sig. (1-tailed) 

ก่อนเรียน 65 5.48 3.05
21.40*

.00

หลังเรียน 65 9.17 2.23
* p ≤.05
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เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์จากการตอบคำาถามของนักเรียนโดย
ใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ดังแสดง
ในตาราง 5 จะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของกิลฟอร์ด 
(Guilford, 1967) ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) จาก
ข้อคำาถาม “ภาพน้ีเป็นภาพของอะไรได้บ้าง จง
บอกมาให้ได้มากที่สุด” พบว่านักเรียนสามารถ
บอกคำาตอบได้จำานวนมากท่ีแตกต่างกัน เช่น 
นักเรียนคนที่ 5 ตอบว่าเป็น ลูกบอล ฟุตบอล 
ฟองสบู่ นักเรียนคนที่ 47 ตอบว่าเป็น ลูกกอล์ฟ 
ลูกแก้ว ลูกอม ฟองอากาศ ซึ่งจากคำาตอบเหล่า
นี้บ่งบอกว่านักเรียนมีความสามารถในการคิด
คล่อง (fluency) 2) จากข้อคำาถาม “มีสิ่งใดอีก
บ้างที่เหมือนหรือแตกต่างจากภาพนี้ พร้อมบอก
เกณฑ์หรือเหตุผลประกอบ” พบว่านักเรียนบอก
สิ่งของท่ีเหมือนหรือต่างพร้อมให้เหตุผลได้ เช่น 
นกัเรียนคนท่ี 10 ตอบวา่เหมอืนลกูฟุตบอลเพราะ
มีลกัษณะกลม นักเรยีนคนที ่15 ตอบวา่เปน็ทีบ่บี
มือเพราะน่าจะนุ่มๆ นักเรียนคนที่ 30 ตอบว่า
สิ่งที่แตกต่างจากในรูปคือกล่องเพราะมีลักษณะ
เป็นเหลี่ยมและมีรูปทรงต่างกัน ซึ่งจากคำาตอบบ่ง
บอกว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น 

(Flexibility) 3) จากข้อคำาถาม “หากนักเรียนจะ
นำาภาพนีไ้ปใชป้ระโยชน ์นกัเรยีนจะนำาไปทำาอะไร
บา้ง” พบวา่นกัเรยีนสามารถบอกการนำาสิง่ของใน
ภาพไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น นักเรียน
คนที่ 28 ตอบว่าเป็นของเล่นและของใช้ นักเรียน
คนที่ 45 ตอบว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆ และเอา
ไปขายได้ นักเรียนคนที่ 60 ตอบว่าใช้มอบเป็น
ของขวัญ ใช้ตกแต่งสถานที่ และใช้ออกกำาลังกาย 
ซึ่งจากคำาตอบของนักเรียนบ่งบอกว่านักเรียนมี
ความสามารถในการคดิรเิริม่ (originality) 4) จาก
ข้อคำาถาม “จากข้อ 3) ให้นักเรียนบอกเหตุผลว่า
เพราะเหตุใดจึงนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านนั้น” พบ
ว่านักเรียนสามารถบอกเหตุผลของการนำาส่ิงของ
นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นักเรียนคนที่ 28 ตอบ
ว่าเป็นของเล่นเพราะเหมือนลูกบอล เป็นของใช้
เพราะเคยเห็นแม่นำามาบีบๆ นวดมือ นักเรียนคน
ที่ 45 ตอบว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนและเอาไปขาย
จะได้มีเงินใช้ นักเรียนคนที่ 60 ตอบว่า ใช้ตกแต่ง
หอ้งและมอบเปน็ของขวญัเพราะมสีทีีส่วยงาม ให้
น้องเตะเล่นใช้ออกกำาลังกาย ซึ่งจากคำาตอบของ
นักเรียนบ่งบอกว่านักเรียนมีความสามารถในการ
คิดละเอียดลออ (elaboration) 
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ต�ร�ง 5 ตัวอย่างการตอบการตอบคำาถามของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อที่ คำ�ถ�ม ตัวอย่�งคำ�ตอบของนักเรียน

7 
 

 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค  สรางแบบทดสอบโดยใช
องคประกอบการคิดสรางสรรคจากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด (Guilford, 1967) ไดแก 
ความคิดริเริ่ม  (Originality) ความคิดคลอง  (Fluency) ความคิด ยืดห ยุน (Flexibility) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ในงานวิจัยนี้เปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบจํานวน 12 ขอ 12 คะแนน               
โดยกําหนดรูปภาพใหนักเรียนพิจารณาจํานวน 3 รูป แตละรูปจะมีขอคําถามเหมือนกันรูปละ 4 ขอ ดัง
ตัวอยางในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรูปภาพ ขอคําถาม และสิ่งที่ตองการวัดของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดสรางสรรค 

ขอท่ี คําถาม สิ่งท่ีตองการวัด 
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
 
 

รูปมีความเหมาะสมกับการวัดความคิด
สรางสรรค 

   

1) ภาพนี้เปนภาพของอะไรไดบาง จงบอกมาใหไดมาก
ที่สุด (คิดคลอง) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดคลอง) 

   

2) มีสิ่งใดอีกบางที่เหมือนหรือแตกตางจากภาพนี้  
พรอมบอกเกณฑหรือเหตุผลประกอบ (คิดยืดหยุน) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดยืดหยุน) 

   

3) หากนักเรียนจะนําภาพนี้ไปใชประโยชน                      
นักเรียนจะนําไปทําอะไรบาง (คิดริเริ่ม) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดริเริ่ม) 

   

4) จากขอ 3) ใหนักเรียนบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใด             
จึงนําไปใชประโยชนในดานนั้น (คิดละเอียดลออ) 

ขอคําถามสามารถวัดความคิดสรางสรรค    
ขอคําถามบงช้ีถึงความสามารถในการคิด
สรางสรรค (คิดละเอียดลออ) 

   

 
 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของรายการประเมินแตละขอดวยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item Object Congruence; IOC) ผลการประเมินพบวารูปที่ใหนักเรียนพิจารณา
จํานวน  3 รูปมีค า IOC=0.67-1.00 และทุ กข อคํ าถามมีค า IOC=0.67-1.00 ดั งนั้ น สามารถนํ า
แบบทดสอบไปใชวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคของผูเรียนได 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการสตีม
ศึกษา มีประเด็นการประเมิน 5 ดาน ไดแก 1) ดานจุดประสงคการเรียนรู 2) ดานเนื้อหาและสาระการ
เรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดและประเมินผล ซึ่งมี

1) ภาพนี้เป็นภาพของอะไรได้บ้าง จงบอก
มาให้ได้มากที่สุด (คิดคล่อง) 

- ลูกบอล ฟุตบอล ฟองสบู่

- หมากฝรั่ง กลุ่มดาวในจักรวาล

- ลูกกอล์ฟ ลูกแก้ว ลูกอม ฟองอากาศ

2) มีสิ่งใดอีกบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างจาก
ภาพนี้ พร้อมบอกเกณฑ์หรือเหตุผล
ประกอบ (คิดยืดหยุ่น) 

- ลูกฟุตบอล เพราะมีลักษณะกลม

- ที่บีบมือ เพราะน่าจะนุ่ม

- ต่างจากในรูป เช่น กล่องเพราะเป็นหลี่ยม

3) หากนักเรียนจะนำาภาพนี้ไปใช้ประโยชน์ 
นักเรียนจะนำาไปทำาอะไรบ้าง (คิดริเริ่ม) 

- ใช้เป็นของเล่น และของใช้

- เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆ 

- เอาไปขายได้

- มอบเป็นของขวัญ

- ใช้ตกแต่งสถานที่ 

- ใช้ออกกำาลังกาย

4) จากข้อ 3) ให้นักเรียนบอกเหตุผลว่า
เพราะเหตุใด จึงนำาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านนั้น (คิดละเอียดลออ) 

- เป็นของเล่นเพราะเหมือนลูกบอล

- เป็นของใช้เพราะเคยเห็นแม่นำามาบีบๆ นวดมือ

- เอาไปขายได้เพราะเพื่อนน่าจะชอบ

- ใช้ตกแต่งห้อง และมอบเป็นของขวัญเพราะมีสีที่สวยงาม

- ให้น้องเตะเล่นใช้ออกกำาลังกาย

2. ก�รศึกษ�คว�มพึงพอใจของผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รสตีม
ศึกษ�

ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
สตีมศึกษา แสดงในตาราง 6
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พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จดัการเรยีนรูบ้รูณาการสตมีศกึษาอยู่ในระดับมาก  
 ( =4.43, S.D.=0.37) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้  พบว่า  
ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( =4.57, 
S.D.=0.31) ต่อประเด็นต่อไปนี้ 1) การเรียนรู้มุ่ง
เนน้กิจกรรมปฏบัิตเิพ่ือใหเ้กดิความเขา้ใจมากกวา่
การท่องจำา 2) การเรียนรู้มุ่งเน้นในการพัฒนา
ทักษะการคิด 3) การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้

ด้านเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ พบ
ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ( =4.35, 
S.D.=0.43) ในประเด็น 1) การนำาเนื้อหามา
เช่ือมโยงกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสตีม
ศึกษา ทำาให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน 2) เนื้อหาที่
เรียนสอดคล้องกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติและนำาไปใช้
แก้ปัญหาได้ 3) เนื้อหาที่เรียนช่วยทำาให้นักเรียน
เห็นแนวทางในการนำาไปต่อยอดสร้างชิ้นงานหรือ
ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน 4) การเรียนรู้เนื้อหาเน้น
ความเข้าใจมากกว่าการท่องจำา

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.42, 

S.D.=0.41) โดยในด้านนี้มีประเด็นย่อยที่ผู้เรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบ
ด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิม 2) รูป
แบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย 
3) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 4) กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 5) รูปแบบ
การจดัการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดท้ำางานเปน็
ทีม 6) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทำาให้เกิดความ
สนุกสนาน และมีความสุขกับการเรียน

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( =4.46, 
S.D.=0.44) โดยในดา้นนีม้ปีระเด็นยอ่ยทีผู่เ้รยีนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย 
1) สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 2) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย 3) นักเรียน
ได้ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม และได้ปฏิบัติจริงเสมอ
ในการเรียนรู้

ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.40, 
S.D.=0.43) ในประเด็นต่อไปนี้ 1) การวัดและ
ประเมินผลมีความหลากหลาย 2) นักเรียนมีส่วน
รว่มในการประเมนิผลงาน 3) นักเรยีนมโีอกาสนำา

ต�ร�ง 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ประเด็นก�รประเมิน S.D. ก�รแปลผล

1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.57 0.31 มากที่สุด

2. ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 4.35 0.43 มาก

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.41 มาก

4. ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 4.46 0.44 มาก

5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.40 0.43 มาก

สรุปโดยภ�พรวม 4.43 0.37 ม�ก
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ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง

อภิปราย 
1. ก�รศึกษ�คว�มส�ม�รถในก�รคิด

สร้�งสรรค์

จากผลงานวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนเท่ากับร้อยละ 
76.41 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 45.64 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่า
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำาหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรม
การเรยีนรูบ้รูณาการสตมีศกึษา เนน้การออกแบบ
กิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกคิด 
ฝึกปฏิบัติ และหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลาก
หลาย โดยจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สตีม
ศึกษา นักเรียนได้สำารวจ สังเกต รวบรวมข้อมูล 
และแสวงหาความรูด้้วยการสืบเสาะด้วยการลงมอื
ปฏบิตั ินกัเรยีนไดฝ้กึออกแบบการทดลอง ร่างหรอื
วาดรูปผังความคิดในการทดลองง่ายๆ ออกแบบ
การนำาเสนอผลงานด้วยท่าทาง วาจา หรือการ
แสดงการนำาเสนอผลงานที่ส่งเสริมจินตนาการใน
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่ 1 เร่ือง
กระถางแสนสวย โดยใหน้กัเรยีนสำารวจสวนหย่อม
บริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกต และรวบรวมข้อมูลว่า
สวนหย่อมที่นักเรียนเห็นมีลักษณะเป็นอย่างไร มี
สภาพปัญหาอะไรบ้าง ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
อยา่งไร จากผลการสำารวจนกัเรยีนพบวา่ กระถาง
ที่ใช้ตกแต่งไม่เพียงพอ บางชิ้นชำารุด และไม่สวย 
จากน้ันนกัเรยีนรว่มกนัหาแนวทางแก้ไขปญัหาโดย
นกัเรียนร่วมกันสรุปวา่อยากประดิษฐ์กระถางแสน
สวยเพื่อตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน จากนั้นครู
ให้นักเรียนออกแบบกระถางต้นไม้ของตนเองโดย
ให้มีความสวยงาม แปลกใหม่ และใช้งานได้จริง 

จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำากัดที่ครูเตรียมให้ 
นักเรียนลงมือประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตามแบบที่
นักเรียนได้ออกแบบและวางแผนไว้ และตกแต่ง
ให้สวยงาม โดยมีครูคอยให้คำาแนะนำาตลอดการ
ปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนักเรียนนำาเสนอผลงาน 
และร่วมกันสรุปผล จากกิจกรรมนี้พบว่าผลงาน
ของนักเรียนมีความหลากหลาย ตามความถนัด 
และความชอบของผู้เรียน โดยที่ครูไม่ได้จำากัดว่า
นักเรียนจะต้องมีชิ้นงานที่เหมือนกัน ผู้เรียนได้นำา
เสนอชิน้งาน รว่มแลกเปลีย่นความคิดเหน็เกีย่วกบั
ชิน้งานของเพือ่นๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสง่
เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้

ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่ 4 เร่ือง
สัตว์โลกน่ารัก โดยครูสร้างสถานการณ์ให้กับน้ก
เรียนคิดว่า “ถ้าในบริเวณหนึ่งมีหนองน้ำาและภูเขา 
จะมสีตัวช์นดิใดอาศยัอยูบ่า้ง และสตัวเ์หลา่นัน้จะ
อยู่บริเวณใด เพราะเหตุใด” ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน
ให้ออกแบบและวาดภาพตามสถานการณ์ข้างต้น
ในกระดาษฟลิปชาร์ท และระบายสีให้สวยงาม 
และให้นักเรียนปั้นสัตว์ตามจินตนาการโดยใช้ดิน
น้ำามนัและนำาไปวางไว้ตามจดุตา่งๆ บนภาพทีว่าด
ไว้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มบอกหรือเล่าเรื่องราวผล
งานของตนเอง จากกจิกรรมนีน้กัเรยีนไดอ้อกแบบ 
ฝึกคิดเรื่องรูปร่าง รูปทรง ตามความคิดริเริ่มและ
จนิตนาการของตนเอง รว่มกนัวางแผนการทำางาน
เป็นทีม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม โดยรูปปั้นสัตว์ของนักเรียน
มคีวามหลากหลายไมเ่หมอืนกนั นกัเรยีนสามารถ
อธบิายไดว่้าทำาไมถงึปัน้เปน็รูปสตัว์ชนดินัน้เพราะ
อะไร นักเรียนบอกได้ว่าสัตว์ชนิดนี้ควรจะพบใน
บรเิวณใดตามสถานการณ์ข้างต้น นกัเรยีนมคีวาม
ภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง มกีารชืน่ชมและให้
ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่มอ่ืนได้ จะเห็นว่าจาก
กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์และ
เกิดความรู้ด้วยตนเอง
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ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่ 7 เร่ือง
นักประดิษฐ์เครื่องดนตรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนำา กระตุ้นความสนใจผู้
เรียนโดยการเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีให้
นกัเรยีนดแูละรว่มกันสงัเกตและอภปิรายวา่ เครือ่ง
ดนตรีชนิดนี้ทำามาจากวัสดุอะไร ส่วนใดทำาให้เกิด
เสียง และส่วนประกอบมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายรูปเรขาคณิตชนิดใด 2) ขั้นกำาหนดปัญหา 
โดยครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดว่า “หาก
ตอ้งการเลน่หรอืฟงัเสยีงเครือ่งดนตรทีีช่ื่นชอบ แต่
ไม่มีเครื่องดนตรีนักเรียนจะสร้างเครื่องดนตรีจาก
เศษวัสดุรอบตัวให้มีลักษณะเหมือนและมีเสียง
คล้ายกับเครื่องดนตรีจริงได้หรือไม่ และจะทำาได้
อย่างไร” 3) ขั้นรวบรวมข้อมูล แต่ละกลุ่มร่วมกัน
ระดมความคิดภายในกลุ่มว่าจะสร้างเครื่องดนตรี
ชนดิใด และใชส้ว่นประกอบอะไรบ้าง โดยนกัเรยีน
สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ แผนภาพโปสเตอร์ที่ครู
เตรียมมาให้ หรือจากสื่อวีดิทัศน์ 4) ขั้นออกแบบ
และปฏิบัติการ แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการ
ทำางานโดยออกแบบภาพวาดเรขาคณติสองมติิและ
ระบายสใีห้สวยงาม จากนัน้เลอืกวสัดุอปุกรณแ์ละ

ลงมือสร้างเครื่องดนตรีตามที่ได้ออกแบบไว้และ
ตกแตง่ใหส้วยงาม ระหวา่งการทำากจิกรรมครคูอย
ให้คำาแนะนำาในเรื่องการเลือกวัสดุ ติดตามตรวจ
สอบการทำางานของแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด และ
สอบถามระหว่างทำากิจกรรมว่าสิ่งที่ทำาเกิดเสียง
หรือไม่ เพราะอะไร 5) ขั้นประเมินผล ให้แต่ละ
กลุ่มทดสอบว่าเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นสามารถใช้
งานได้หรือไม่ วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมแข็งแรง
เพียงพอหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องให้ปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบเครื่องดนตรี
ที่ปรับปรุงแล้วว่ามีลักษณะตามที่ต้องการหรือ
ไม่ จากนั้นแต่ละกลุ่มนำาเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับ
ประเด็นต่อไปนี้ 1. ใช้วัสดุอะไรบ้างในการสร้าง
เคร่ืองดนตรี เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุเหล่า
นั้น 2. อะไรคือจุดเด่นของช้ินงานกลุ่มตัวเอง 3. 
ต้องการจะปรับปรุงชิ้นงานเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะ
อะไร จะเหน็วา่กจิกรรมนีผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรู้
ผ่านการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียน
สามารถบอกหรือเล่าขั้นตอนการสร้างสรรค์ผล
งานของตนเอง ซึ่งสามารถส่งเสริมกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ 14 
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จากภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครนายก ซึ่ง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ 1) สำารวจ โดยนักเรียนได้ออกสำารวจนอก
ห้องเรียน เช่น สวนหย่อมบริเวณโรงเรียนเพื่อให้ผู้
เรียนได้ฝึกสังเกต รวบรวมข้อมูล และตั้งประเด็น
คำาถามท่ีจะนำาไปสู่การหาคำาตอบด้วยตนเอง 
2) วางแผน เป็นการวางแผนการทำางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3) ออกแบบ ต้องมีการออกแบบการทดลองหรือ
ชิ้นงานก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4) สร้างชิ้น
งาน นักเรียนสร้างชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ จะ
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีม
ศกึษาสง่เสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรูจ้ากศาสตร์
ต่างๆ ใน STEAM มาใช้ได้ เช่น การใช้ความรู้ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ (S) การใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลและการเลือกใช้อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม (T) การออกแบบชิ้นงาน (E) การสื่อ

ภาษาด้วยภาพวาดและการนำาเสนอข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์ (A) การวัด การบอกจำานวน และรูป
ทรง (M) ซึง่สามารถสรปุกระบวนการจดัการเรียนรู ้
บูรณาการ STEAM education เป็นขั้นตอนดังนี้ 
1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ โดยครูเปิดประเด็นที่
น่าสนใจให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา
จากสถานการณ์ที่กำาหนด 2) ขั้นสำารวจและ
รวบรวมข้อมูล แต่ละกลุ่มสำารวจ รวบรวมข้อมูล 
และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน 3) ขั้นออกแบบ
และวางแผนการทำางาน นักเรียนร่วมกันกำาหนด
ขั้นตอน วางแผน ออกแบบการทำางาน 4) ขั้น
สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานตามวิธีและ แบบที่
เลือกไว้ โดยอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ชิ้น
งานที่ดีขึ้น 5) ขั้นสรุปและสะท้อนคิด โดยแต่ละ
กลุ่มนำาเสนอผลงานและ ร่วมกันสะท้อนความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และประโยชน์ที่ได้จา
การปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษาเพื่อ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ของ Riley (2016) ดงันี ้
1) ขั้นระบุสถานการณ์ เป็นการเสนอสถานการณ์

14 
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หรอืคำาถามท่ีต้องการหาวธิกีารแกไ้ขปญัหา 2) ขัน้
วิเคราะห์สถานการณ์ โดยนำาคำาถามหรือปัญหา
มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของคำาถามหรือปัญหาน้ัน 
3) ขั้นศึกษาค้นคว้า เป็นการศึกษาหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องและจำาเป็นในการหาคำาตอบหรือการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 4) ขั้นประยุกต์ 
เป็นการสร้างและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเพื่อ
แสดงความรู้และทักษะที่ได้จากการค้นคว้าผ่าน
การสร้างสรรค์ผลงาน 5) ขั้นนำาเสนอ เป็นการนำา
เสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอ
แนะอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 6) ขั้นประเมินและ
ปรับปรุง เป็นการนำาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาในการวิจัยนี้  
ยังสอดคล้องกับกระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม (National Research Council, 2012) 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบุปัญหา 2) รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ออกแบบวิธี
การแกป้ญัหา 4) วางแผนและดำาเนินการแกป้ญัหา 
5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แกป้ญัหาหรอืชิน้งาน 6) นำาเสนอวธีิการแกป้ญัหา 
ผลการแกป้ญัหาหรอืช้ินงาน ทัง้นีใ้นการทำางานไม่
จำาเป็นต้องมีลำาดับที่แน่นอน สามารถสลับไปมา
หรือย้อนกลับขั้นตอนได้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
สตีมศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่าสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ
ของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) คิดคล่อง เช่น จากกิจกรรมเรื่อง
สัตว์โลกน่ารัก นักเรียนบอกจำานวนช่ือของสัตว์
ท่ีอยู่ในบริเวณที่กำาหนดให้ได้มากที่สุดในเวลาที่
กำาหนด หรอืนักเรยีนมคีวามคลอ่งแคล่วในการนำา
เสนอหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนและ
ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 2) คิดยืดหยุ่น  

เช่น จากกิจกรรมเรื่องนักประดิษฐ์เครื่องดนตรี 
นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่
ต้องการได้อย่างอิสระ โดยถ้าไม่มีวัสดุที่ต้องการ 
นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนได้ จาก
กิจกรรมเรื่องการทำาสีผสมอาหาร นักเรียนใช้วิธี
การสกัดสีจากพืชที่มีความแข็ง เช่น ขะมิ้น และ
แครอท โดยใช้เครื่องปั่นแทนการใช้สากและครก
บดยา 3) คิดริเริ่ม เช่น จากกิจกรรมเรื่องฉัน
เหมือนใคร นักเรียนเลือกเศษวัสดุตามเงื่อนไข
ที่กำาหนดให้ และนำามาประดิษฐ์เป็นโมเดลให้มี
ลักษณะคล้ายกับคนในครอบครัว พบว่าชิ้นงาน
ของนักเรียนที่ได้มีความหลากหลายแตกต่างกัน 
4) คิดละเอียดลออ เช่น จากกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสตีมศึกษา นักเรียนได้รวบรวมข้อมูล 
และวางแผนการทำางานอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้
แผนผังความคิด ก่อนปฏิบัติกิจกรรม

ดงันัน้ สรปุไดว้า่ การจดัการเรยีนรูบ้รูณา
การสตมีศกึษาสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เจนจิรา สันติไพบูลย์ และวิสูตร โพธิ์เงิน 
(2561) ที่สรุปว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่3 ได ้และการจดัประสบการณบ์รูณาการ 
การเรียนรู้สตีมศึกษาสามารถพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนในการออกแบบและประดษิฐ์
ชิ้นงาน (ฉัตรทราวดี บุญถนอม และอรพรรณ 
บุตรกตัญญ, 2558) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ บุญยนุช สิทธาจารย์ และขนบพร  
แสงวณชิ (2561) ซึง่สรปุว่า การจัดการเรยีนรูต้าม
แนวคิดสตีมศึกษาสามารถส่งเสริมกระบวนการ
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ 
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2. ก�รศกึษ�คว�มพงึพอใจของผู้เรียนที่
เรยีนดว้ยกจิกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รสตมีศึกษ�

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณ
าการสตีมศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย จากการสัมภาษณ์
นักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน
จากการทำากิจกรรม ได้ออกสำารวจนอกห้องเรียน 
ได้วางแผนการทำางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ทดลอง
ปฏิบัติ ทำาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง

ดังน้ันจากผลงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา 
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
สตีมศึกษาอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
บทบาทสำาคัญของครูในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้สตีมศึกษา คือครูจะต้องทำาหน้าที่เป็น
ผู้อำานวยความสะดวก ให้คำาแนะนำา กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดย
การเสริมแรงทางบวก การกล่าวชื่นชม เพื่อให้ 
ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข

การใช้คำาถามให้ผู้ เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ควรใช้คำาถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้น 
กระบวนการคิด ให้เวลาในการทำากิจกรรมที่ 
เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาคิดและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนจนสำาเร็จ

การวัดและประเมินผลความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ ควรประเมินจากแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการประเมินตาม
สภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
ทำากิจกรรม

กิตติกรรมประกาศ
ง านวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บทุ นส นับสนุนจาก

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2561 
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