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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education สำาหรับ

เด็กปฐมวัยปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 3) เพื่อศึกษาผล
การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ประชากรในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง 
(ภริมยศ์ริ)ิ สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 1 จำานวน 22 คน ปกีารศกึษา 2560 
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่

ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education รายวิชาตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( = 
4.21, S.D. = 0.12) 2) ผลการใช้รายวิชาดังกล่าวพบว่า เด็กปฐมวัยปีที่ 2 จำานวน 22 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 3) ผลการ
ประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 พบว่า เด็กปฐมวัยจำานวน 22 คน มีทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการ
เขยีน ทกัษะการทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ ทักษะด้านสารสนเทศสือ่เทคโนโลย ีและทกัษะการสือ่สาร อยู่ในระดับ
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.33–100.00) และเด็กปฐมวัยจำานวน 21 คน มีทักษะความคิด
สรา้งสรรค ์และทกัษะการคดิแกป้ญัหา อยูใ่นระดับดมีาก (คะแนนเฉลีย่คดิเปน็ร้อยละ 83.33–100.00) 
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the STEAM Education Activities 

for Kindergarten 2 2) to study the result of the footstep Sufficiency economy of his Majesty’s 
plan. 3) to study the result of the evaluation for the 21st Century skills. Population were 22 
students in Kindergarten 2 at Watbangrahong (Piromsiri) School in Nonthaburi province. 
Research instruments were the footstep Sufficiency economy of his Majesty’s plan, the 
evaluation form for the academic achievement and developed for the 21st Century skills. 
Data analysis were done using percentage and frequency

Conclusions of this research were: 1) The development of STEAM Education Activities 
according to the footstep Sufficiency economy of his Majesty’s plan in a total of 8 study units 
showed that it was highly qualifiable ( =4.21, S.D.=0.12) 2) All students passed the evaluation  
in academic achievement and their school records were excellent. 3) The evaluation in the 
skills for the 21st Century showed that 22 students were very good (83.33–100.00 %) in 
mathematical skills, writing skills, interpersonal skills, information-media-technology skills and 
communication skills. However 21 out of 22 students were also very good (83.33–100.00 
%) in creativity skills and problem-solving skills.

Keywords: STEAM Education, 21st Century Skills, Kindergarten

บทนำา
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่องค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เป็นรากฐานสำาคัญในการเสริมสร้าง
ความเจรญิก้าวหนา้ของสงัคมและระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศชาต ิส่งผลให้หลายๆ ประเทศให้ความ
สนใจสง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนที่ส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้ึนอยู่กับผลผลิตทางเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ 
ล้ำาสมัย ล้วนเป็นอาชีพทีต่อ้งอาศยัองคค์วามรู้ด้าน
วทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลยี (Technology)  
วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณติศาสตร ์
(Mathematics) ซึ่งศาสตร์ทางการศึกษาเรียกว่า  
“STEM Education” ด้วยเหตุนี้ จึงกำาหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาครู เพิ่มจำานวนบัณฑิตที่
จบการศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้น STEM  
Education เพราะมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน 
อกีทัง้เปน็กญุแจสำาคญัในการแกป้ญัหา เพือ่ความ
อยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศ (วรรณพงษ์ 
เตรียมโพธิ์ และอาทร นกแก้ว, 2556: 1-5) 

สำาหรับประเทศไทย STEM Education  
ถูกมุ่งความสนใจไปที่การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ที่สำาคัญนโยบายทางการศึกษาทำาให้
ครูและผู้ปกครองบางส่วนมองว่าการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM Education เป็นเรื่องยาก
สำาหรับเด็กปฐมวัย (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) แต่เม่ือ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า การเรียนการ
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สอนในระดับช้ันปฐมวัยมีการสอดแทรกสาระ
การเรียนรู้ตามแบบ STEM Education ผ่าน
การจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ ์
กจิกรรมกลางแจง้ กจิกรรมสร้างสรรค์ กจิกรรมเสร ี 
และกิจกรรมเกมการศึกษา ในรูปแบบการ
บูรณาการ (หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั, 2546) ซึง่
ไมไ่ดแ้ยกเปน็กลุม่สาระการเรียนรูเ้หมอืนในระดับ
ประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา นอกจากนีใ้นแตล่ะ
กิจกรรมยังมีการบูรณาการศิลปะ เช่น การวาด
ภาพ ระบายส ีดนตร ีและนาฏศลิป ์ซึง่จะช่วยเช่ือม
โยงศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริม 
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาด้าน
อารมร์จิตใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะต่างๆ เหล่านี้ 
เป็นทักษะที่สำาคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค
ที่โลกเชื่อมโยงถึงกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ดังนั้นสำาหรับ
เด็กปฐมวัย STEM Education จึงถูกพัฒนาไป
สู่ “STEAM Education” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ท่ีเด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้เน้ือหาแต่ละวิชาผ่าน
ศิลปะ ซึ่งหมายความว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบ STEAM Educations เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ 
อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการเล่น การลงมือทำา 
สิง่ตา่งๆ ดว้ยตนเอง การสบืค้น การทดลองใช้วสัดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย (Katz, 2010) ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้มีความหมายต่อตัวเด็กปฐมวัย รวมถึง 
เปดิโอกาสใหเ้ดก็ไดศ้กึษาสิง่ทีต่นเองสนใจ และทำา
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน (ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะ
กร และนันทิยา น้อยจันทร์, 2558: 17) เพื่อให้
เด็กเกิดประสบการณ์สำาคัญ ตามพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา และทักษะที่จำาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
คิด ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ 
สำาหรับศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555: 

16-17) 

วิสยัทศันห์ลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย และ
หลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั โรงเรยีนวดับางระโหง  
 (ภิรมย์ศิริ) มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กผ่านการจัด
ประสบการณท์ีใ่หเ้ดก็เรยีนรูท้กัษะชวีติ และปฏบัิติ
ตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในเรือ่งการ
พออยู ่พอกนิ พอใช ้ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
STEAM Education จะแทรกเข้าไปในกิจกรรม
การเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย โดยการจัด
ประสบการณ์รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
ของพอ่ ทัง้หมด 8 หน่วยการเรยีนรู้ เพือ่เปดิโอกาส
ใหเ้ดก็ปฐมวยัไดสื้บคน้ขอ้มลู ลงมอืปฏบิตั ิทดลอง 
ผา่นการจดักจิกรรมแบบสบืเสาะ (Inquiry Based 
Approach) (Stewart, 2012) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
การเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน (Problem-Based 
Learning) (อัญชลี ไสยวรรณ, 2558: 5) ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยจะได้รับความสนุกสนาน เกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
มากยิ่งข้ึน มีแนวทางในการดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้รับการ
พัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
และทักษะในศตวรรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์ ทกัษะการคดิแกป้ญัหา 
ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 

เพราะเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ STEAM Education  
ภายใต้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำาหรับเด็กปฐมวัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STEAM Education สำาหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รายวิชาตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 

3. เพื่อศึกษาผลการประเมินทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ข้อตกลงเบื้องต้น
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 

STEAM Education เพ่ือพฒันาทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 สำาหรับเด็กปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบาง
ระโหง (ภิรมย์ศิริ) ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่พัฒนาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2560

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเขียน 
- ทักษะทางคณิตศาสตร์
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
- ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
- ทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ข้อที่ 8 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ข้อที่ 10 การมีส่วนร่วม 
ข้อที่ 18 พออยู่ พอกิน 
ข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2

ก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้ 
แบบ STEAM Education

ประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์

 (S: Science) 

เทคโนโลยี
 (T: Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์
 (E: Engineering) 

ศิลปะ (A: Arts) 

คณิตศาสตร์
 (M: Mathematics) 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในลักษณะของการ

วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมยศิริ) สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 1 จำานวน 
22 คน ปีการศึกษา 2560 โดยดำาเนินการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education  
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมิน
คณุภาพของแผนการจดัประสบการณ ์ซึง่มขีัน้ตอน 
ในการดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมก�ร

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
STEAM Education และทักษะในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำาไปใช้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEAM Education วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
จากการสรุปประเด็นสำาคัญ

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นก�รพัฒน�กิจกรรมก�ร
เรียนรู้ต�มทฤษฎีและแนวคิด

ผู้วิจัยนำาความรู้ที่ได้จากผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลมาดำาเนินการ
สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM  
Education ซ่ึงมีลักษณะเป็นประมวลการสอน 
แผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ จำานวน 8 หน่วยการ
เรียนรู้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
วัตถุประสงค์ และแบบประเมินทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น
นำาแผนการจัดประสบการณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยนำาผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
 ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ขั้นตอนที่ 3 ข้ันก�รนำ�ไปใช้และก�ร
ประเมินผล

ผู้ วิ จัยนำ าแผนการจัดประสบการณ์  
รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยปีที่  2 
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ จำานวน 8 หน่วยการ
เรียนรู้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
วัตถุประสงค์ และแบบประเมินทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย (1) ทักษะการสื่อสาร  
 (2) ทักษะการเขียน (3) ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(4) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (5) ทักษะการคิด
แก้ปัญหา (6) ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น และ 
(7) ทกัษะดา้นสารสนเทศสือ่เทคโนโลย ีวเิคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) และ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ผลการวิจัย
จากการนำากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STEAM Education รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียงของพ่อไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย 
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) และ
ทำาการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินมีดังนี้ 

ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STEAM Education รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียงของพ่อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่า รายวิชา
ดังกล่าวภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก ( =4.21, S.D.=0.12) โดยองค์ประกอบของ
แผนการจัดประสบการณ์ส่วนใหญ่มีหัวข้อต่างๆ 
ไดแ้ก ่วตัถปุระสงค ์กจิกรรม สือ่ และการประเมนิ
ผลครบถว้นสมบรูณ ์รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนการ
สอนในแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
การเรียนรู้แบบ STEAM Education และส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังรายละเอียดตาราง 1 
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า เด็กปฐมวัยปีที่ 2 จำานวน 22 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
วัตถุประสงค์ และมีผลการประเมินในระดับดี
เย่ียม เมื่อพิจารณารายบุคคล พบว่า เด็กที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดสามอันดับ
แรก คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยได้คะแนน 137 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
99.28 จำานวน 1 คน รองลงมาคือ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนน 
136 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.55 จำานวน 2 
คน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยได้คะแนน 135 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
97.83 จำานวน 1 คน ตามลำาดับ ส่วนเด็กที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยที่สุด คือ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
ได้คะแนน 121 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.68 
จำานวน 1 คน

ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตามแผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ พบว่า เด็กปฐมวัยปีที่ 
2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) จำานวน 22 
คน มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเขียน 
อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
100.00) ทกัษะการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ และทกัษะ
ด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.67–100.00) 
ทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.33–100.00) ส่วน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีเด็กปฐมวัย จำานวน 
21 คน อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 83.33–100.00) และมีเด็กปฐมวัย 
จำานวน 1 คน อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
รอ้ยละ 77.78) สว่นทกัษะการคดิแกป้ญัหา มีเดก็
ปฐมวัย จำานวน 21 คน อยูใ่นระดบัดมีาก (คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.33–100.00) และมีเด็ก
ปฐมวัยจำานวน 1 คน อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 75.00) 

ต�ร�ง 1 ตารางค่าเฉลีย่ผลการประเมนิคณุภาพกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ STEAM Education รายวิชา
ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

แผนก�รจัดประสบก�รณ์ S.D. แปลผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านพอเพียง 4.45 0.49 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เมล็ดข้าวพอเพียง 4.27 0.64 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เช็คอิน…ที่ฟาร์มโคนม 4.25 0.38 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไข่พระอาทิตย์ 4.20 0.44 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่กล้วย 4.20 0.39 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฝนของพ่อ 4.15 0.40 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระราชาในนิทาน 4.10 0.26 เหมาะสมมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ผักหลังบ้าน 4.08 0.38 เหมาะสมมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 0.12 เหม�ะสมม�ก
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อภิปรายผล
จากการนำากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STEAM Education ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) และ
ทำาการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรียน และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยสามารถนำามาอภิปรายผล
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพแผนการ
จัดประสบการณ์ รายวิชาตามรอยเศรษฐกิจพอ
เพียงของพ่อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า รายวิชา 
ดังกล่าวในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
เหมาะสมมาก เนื่องจากผู้วิจัยมีการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาพบว่า แผนการจัดประสบการณ์มีองค์
ประกอบที่ครบถ้วน มีการต้ังวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับการวัดประเมินผล กิจกรรมการ
เรียนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย เปดิ
โอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำา 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Piaget ท่ีกลา่ววา่ พ้ืนฐาน
การสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีนตอ้งเนน้การเรยีนรู้
แบบลงมือกระทำา (Active Learning) และการ
เรียนรู้ดังกล่าว จะต้องจัดให้เด็กได้กระทำากับวัตถุ 
และได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล จนกระทั่งสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การปลูกผัก และ
เก็บผักที่ตนปลูก การตกแต่งไข่พระอาทิตย์ตาม
จินตนาการของเด็ก การออกแบบและสร้างบ้าน 
โดยมเีงือ่นไขในการทดสอบความแข็งแรงของบา้น
ท่ีตนเองสร้าง ทำาให้เด็กปฐมวัยเกิดความท้าทาย  
มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทำากจิกรรมต่างๆ สง่ผล 
ให้เด็กปฐมวัยมีสมาธิจดจ่อในกิจกรรมต่างๆ จึง
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ตลอด
จนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
การประเมินผลในแผนการจดัประสบการณ ์พบวา่ 
เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งสอดคล้อง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
และ พุทธศักราช 2560

2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามแผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ผู้วิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี เยี่ ยม 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ STEAM Education ทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 นอกจากนี ้
ผูว้จิยัยงัเปดิโอกาสใหเ้ดก็เรยีนรูแ้บบลงมอืกระทำา 
มีการสำารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ ผ่านการ
ทำาชิ้นงานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้
กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็ๆ ตลอดจน
เกดิการพฒันาทกัษะตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนส์ำาหรบั
เด็กในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับที่ อัญชลี  
ไสยวรรณ (2558: 2) และ Yakman (2010) 
กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีของเด็กปฐมวัย  
จะตอ้งเปน็การพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะตา่งๆ 
อย่างบูรณาการ ผ่านการทำาชิ้นงานเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม ในลักษณะการสำารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์ ซึ่งนำาไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ และก่อ
ให้เกิดความมั่นคงในการคิดเชิงวิชาการ

3. ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 
21 ตามแผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ผู้วิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) 
ส่วนใหญ่มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และทักษะการ
เขียน เนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็นความสามารถ
ตามวยัทีค่าดหวงัใหเ้กดิบนพืน้ฐานพฒันาการของ
เด็กในแต่ละระดับอายุ และความสามารถตามวัย
ยังนำาไปใช้ในการกำาหนดสาระการเรียนรู้ในการ
จัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการของ
เดก็ปฐมวยัอกีดว้ย รองลงมาคอื ทกัษะการทำางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 
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ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามลำาดับ แต่ยังพบว่า
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด 
แก้ปัญหา มีเด็กบางคนมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี แม้เด็กจะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
แต่ก็ยังคงได้คะแนนน้อย ด้วยสาเหตุจากสภาพ
ของเด็กเอง ที่ยังไม่กล้าแสดงออกให้เห็นถึงความ
คิดสร้างสรรค์ ยังคงมีความกังวลอยู่ในใจ ส่วน
ทกัษะการแกป้ญัหาน้ัน เด็กบางคนจะรอให้ครูบอก
ถึงวิธีการแก้ปัญหาของเหตุการณ์ต่างๆ เด็กยังคง
ไมก่ลา้ตัดสนิใจ ดงัที ่Starzinski (2017) กล่าววา่  
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดแก้
ปัญหา เป็นทักษะที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามงาน
วิจัยอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอที่จะให้เด็กได้
แสดงความสามารถของทักษะดังกล่าว ดังนั้น 
ถ้าจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องอาศัยระยะเวลา และกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน 
(Problem-Based Learning) เนือ่งจากการเรียนรู ้
ดังกล่าว จะเร่ิมต้นกระบวนการจากการให้เด็ก
ปฐมวัยได้คิด สำาหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานคอื การคดิ เพือ่แกป้ญัหาสิง่ใดสิง่หน่ึง และเกดิ
ผลผลิตที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ ส่วนการเรียน
รู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เริ่มต้นจากความสนใจ
ของเด็ก ครูคอยกระตุ้นความคิดเหล่านั้น เพื่อให้
เด็กถ่ายทอดประสบการณ์ นำาไปสู่การคิดเพื่อให้
ไดผ้ลผลติใหม่ๆ วธิกีารสอนต่างๆ เหล่าน้ีถา้มกีาร
ตอ่ยอดกจ็ะสามารถสรา้งช้ินงานหรอืผลผลติออก
มา หรือถ้าจะคิดแบบแก้ปัญหาก็จะสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ STEM Education 
ดังที่ อัญชลี ไสยวรรณ (2558: 5) และ เลิศนารี  
รอดกำาเนิด (2559) กล่าวว่า วิธีการสอนที่ 

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย จะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้
รับความสนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็น ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะด้านสังคม 
และทักษะด้านสื่อเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
ความสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้สำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STEAM Education ของผู้วิจัย เป็นการพัฒนา
กิจกรรม STEAM Education โดยการนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของพออยู่ 
พอกิน พอใช้ มาใช้ในการออกแบบและการจัด
ประสบการณ์ ทำาให้เด็กได้เรียนรู้แนวทางการ
ดำาเนินชีวิตแบบพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวทาง
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
ผ่านกระบวนการสืบเสาะ การเรียนรู้ โดยใช้ 
โครงงานเปน็ฐาน และการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน ตามธรรมชาติของเด็ก มีกิจกรรมการทดลอง
ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม ทำาให้
เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น

1.2 ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education คือ 
การเตรียมการและการวางแผนท่ีดีของครู โดย
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์จะต้องมีความ
ชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ 
ดังนั้นครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
STEAM Education นอกจากนีค้รจูะตอ้งใหค้วาม
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สำาคัญกับการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEAM Education มีการใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย

1.3 ในการพฒันาทกัษะในศตวรรษที ่21 
สำาหรับเด็กปฐมวัย จะต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ฝึกฝน จงึจะกอ่ให้เกดิความชำานาญในทกัษะนัน้ๆ 
ดังนั้นครูควรยืดหยุ่นระยะเวลาในบางกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัสถานการณจ์รงิ และครจูะต้องสงัเกต
พฤติกรรมเดก็ขณะทำากจิกรรม เพ่ือทีจ่ะได้อำานวย
ความสะดวก และประเมินพฤติกรรมเด็ก 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education 
ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ในเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ STEAM Education เพือ่
พัฒนาทักษะ Executive Functions (EF) สำาหรับ
เด็กปฐมวัย
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