
 
 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ดว้ยความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ รนุแรงของโลกในปจัจบุนั นิสยัใฝ่เรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ที่

สําคญัมากต่อการรบัมอืกบัต่อสภาพการแข่งขนัทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ี   

ทําให้การศกึษาไม่ได้เป็นไปแค่การเรยีนรู้ในห้องเรยีน เพื่อศกึษาหาความรูจ้ากตําราเพราะ

ความรูไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดห้มดในหอ้งเรยีน เพราะความรูม้มีากมายมหาศาลเกนิกว่าทีม่นุษย์

จะเรยีนรูก้นัไดห้มด แต่วธิกีารเรยีนรูต่้างหากทีจ่ะสามารถนําไปพฒันานวตักรรมต่าง ๆ เพื่อ

พฒันาตนเองและช่วยผูอ้ื่นต่อไป 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจําเป็นต้องค้นหายุทธศาสตรใ์หม่ในการพฒันาระบบ

การศกึษาดงัที ่วจิารณ์  พานิช (2556) กล่าวว่า "การศกึษาทีถู่กต้องสําหรบัศตวรรษใหม่ ต้อง

เรยีนใหบ้รรลุทกัษะ คอื ทําไดต้้องเรยีนเลยจากรูว้ชิาไปสู่ทกัษะในการใชว้ชิาเพื่อการดํารงชวีติ

ในโลกแห่งความเป็นจรงิ การเรยีนจงึต้องเน้นเรยีนโดยการลงมอืทําหรอืการฝึกฝนนัน่เอง และ

คนเราตอ้งฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นตลอดชวีติ” เครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

จงึเป็นเครื่องมอืสําคญัในการยกระดบัการเรยีนรู้ร่วมกันของทัง้ผู้บรหิารการศึกษา ครู และ

ผูเ้รยีนบนฐานคดิ “กระบวนการเรยีนรูส้ําคญักว่าความรู”้ และ “กระบวนการหาคําตอบสําคญั

กว่าคําตอบ” โดยใชฐ้านคดิ “ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21
st
 Century Skills) เพื่อรองรบั     

ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21          

การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศึกษาและส่งเสรมิการผลิตกําลงัคนที่มขีดีความสามารถใน    

การแข่งขนัในเวทเีศรษฐกจิโลกในศตวรรษที ่ 21 โดยอยู่บนพืน้ฐานความเป็นไทยและฐานคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เข้าใจตัวตนความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งก่อนเข้าสู่เวที

ประชาคมอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื 

ดงันัน้การสรา้งเครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 จงึไดถู้กสรา้งขึน้ผ่านฐาน

ปรชัญาความคดิและกระบวนการทางการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ไทยใหบ้รรลุ “ทกัษะ

แห่งศตวรรษที ่21” ทีเ่น้นทกัษะการใชช้วีติและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่จะมคีรมูบีทบาทหน้าที่

เป็นผูแ้นะนําและทําโครงการการเรยีนรูร้่วมกนักบัเดก็ซึง่เดก็จะไดท้ัง้ความสนุกสนานและแนว

ทางการคดิและสรา้งองคค์วามรูร้่วมทัง้นวตักรรมต่าง ๆ จากความคดิทีเ่ปิดกวา้งจากครทูีเ่ป็นผู้

เปิดโลกทศัน์นัน้ใหเ้ดก็ เพราะเครือ่งมอืเป็นเพยีงตวัช่วยนําทางใหค้รเูท่านัน้ แต่ “ความสําเรจ็ใน

การเรยีนรู ้ ไม่ไดอ้ยู่ทีเ่ครื่องมอื หากอยู่ทีก่ารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งสรรคอ์งคค์วามรูด้ว้ย

ตนเอง” 
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ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคัญในการช่วยให้มนุษย์มีความรู ้       

ความเข้าใจตนเองและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และยงัเป็นปจัจยัพื้นฐานใน       

การพฒันาประเทศให้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง โดยเฉพาะในปจัจุบนัซึ่งเป็นยุคแห่งสงัคมความรู ้

(Knowledge-based Society) แต่ละประเทศไดม้กีารแข่งขนักนัในการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยจีงึส่งผลให้ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว 

รวมทัง้ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อชวีติประจาํวนัและสงัคมในดา้นต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง (สถาบนั

ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.), 2546)  

แนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งจําเ ป็นต้องจัดการศึกษาให้เ ป็นตามแนวทาง

พระราชบญัญตักิารศกึษา พุทธศกัราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า

ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ      

มาตรา 24 การจดัเน้ือหาสาระกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดย

คํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรยีนต้องฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการและ

ประยกุตนํ์าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนเก่ง ด ีและมคีวามสุข 

ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรูจ้งึต้องจดัการเรยีนรูท้ี่มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการบวนการคดิ รูจ้กั

วเิคราะห ์และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ทีก่รมวชิาการ  (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545)  

การแก้ปญัหาระบบการจดัการการศกึษานัน้อยู่ที่กระบวนการจดัการเรยีนรูค้วรมุ่งเน้น

ใหผู้เ้รยีนมกีารพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย Core Subjects and 21
st
 

ซึง่เป็นความรูใ้นวชิาหลกัและเน้ือหาประเดน็ทีส่ําคญัสําหรบัศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 

การอ่าน ศลิปะในการใชภ้าษาต่างประเทศ คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ศลิปะ 

ภูมศิาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ หน้าทีพ่ลเมอืงและการปกครอง Learning and innovation Skills 

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม การคดิเชงิวพิากษ์และ

การแก้ปญัหา การสื่อสารและการร่วมมอื Information, Media and Technology Skills ไดแ้ก่ 

การรูเ้ท่าทนัสารสนเทศ การรูเ้ท่าทนัสื่อ การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยสีารสนเทศ และ Life and 

Career Skills ไดแ้ก่ ทกัษะชวีติและการทํางาน (The Partnership for 21
st
 Century Skills, 

2009) มากกว่าการสอนทีมุ่ง่เน้นเน้ือหา 

ดงันัน้เป้าหมายการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูรู้ว้ทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(Scientific and Technological Literate Person) สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดั

การศกึษาของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่ 2)         

พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กําหนดไว้ว่าการจดั

การศกึษาจะตอ้งใหค้วามสมัพนัธผ์ูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมุง่หวงัว่าการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จะเน้น

ทกัษะกระบวนการเพื่อนําไปสู่การสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีหลกัสูตรการศึกษา           

ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ไดก้ําหนดเป้าหมายของการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยมุ่งใหผู้เ้รยีนมี
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ความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร ์ตระหนักถงึความสมัพนัธข์องวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสามารถนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั 

จากผลการสอบระดบัชาตแิละนานาชาตขิองประเทศไทยแสดงให้เหน็ถงึความถดถอย

ทางดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์นักเรยีนไม่สามารถนําความรูไ้ป

ใช้ในชวีติจรงิได้ รวมทัง้ปญัหานักเรยีนขาดความสนใจในวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ตลอดจนการขาดความสนใจในการเขา้ศกึษาต่อและการประกอบอาชพีในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบั

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จงึทําให้เกิดแรงผลกัดนัให้เกิด    

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทาง Science, Technology, Engineering and Mathematics  

(STEM Education) ขึน้ ซึ่งการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวทางสะเต็มศกึษาเน้นการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรเ์พื่อการประยุกต์ใชใ้นเชงิวศิวกรรมศาสตร ์โดยมเีทคโนโลยี

เป็นตวัช่วยในการเชื่อมโยงความรูใ้นทุกศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณา

การความรู้ทัง้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยมีาช่วย

สรา้งสรรค์งานในเชงิวศิวกรรมศาสตร ์โดยมุ่งหวงัเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่ม

วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมจีุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนนําความรู้ทางวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปญัหาทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างหรือพัฒนา        

สิง่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในโลกปจัจุบนั ให้นักเรยีนเกิดความคดิสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ในการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์มากยิง่ขึ้น ส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานที่จําเป็นในโลกของ

ศตวรรษที ่21 

จากการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีน           

แสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง ที่ผ่านมาพบว่าระหว่างเรยีนเมื่อครใูห้ยกตวัอย่างหรอืขยายความรู ้

นกัเรยีนจะไมส่ามารถเพิม่เตมิไดห้รอืไดแ้ต่ใชเ้วลาในการคดินาน หรอืเมื่อใหส้รุปบทเรยีนในรปู

แผนทีค่วามคดิกจ็ะมรีปูแบบทีซ่ํ้า ๆ กนั ทําใหท้ราบว่านักเรยีนมปีญัหาดา้นทกัษะการคดิ ซึง่

ปญัหาน้ีมคีวามสอดคล้องกบัผลการประเมนิของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (2554) เมื่อปี 2554 มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ

ในการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค์ คดิไตร่ตรองและมี

วสิยัทศัน์ อยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง ประกอบกับผลการประเมนิคุณภาพผู้เรยีนปลายปี              

ปีการศกึษา 2557 ที่ผ่านมาและผลการประเมนิของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ     

(O-NET) ในสาระที ่ 5 พลงังาน ทีม่เีน้ือหาสาระเกี่ยวกบัวงจรไฟฟ้า มผีลการประเมนิตํ่ากว่า

ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั และระดบัประเทศ และจากการสงัเกตผู้เรยีนในวยัน้ีไดข้อ้มูลว่า 

นักเรยีนมคีวามสนใจเกี่ยวกบัการเล่นของเล่นทีเ่คลื่อนไหวหรอืหมุนได ้จงึมแีนวคดิว่าถ้านํามา

บูรณาการเน้ือหา วงจรไฟฟ้า ด้วยการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์(สะเต็มศกึษา) นักเรยีนน่าจะมกีารพฒันาทัง้ด้านความคดิ

และผลสมัฤทธิใ์หด้ขี ึน้ได ้ ดงันัน้การที่จะพฒันาถงึผูเ้รยีนไดอ้ย่างทัว่ถงึต้องมกีารจดัการเรยีนรู้
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ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างสมํ่าเสมอใน     

ชัน้เรยีนเพื่อเป็นการฝึกความชํานาญในเรื่องการคดิ โดยครตู้องเป็นผูค้อยกระตุ้นความคดิดว้ย

การสอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนการสอน ในสภาพบรรยากาศที่ผู้เรยีนได้ปฏบิตัแิละแสดง

ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่ ซึง่อาจจะจดัไดห้ลายรปูแบบ เช่น การเล่นเกม การแสดงบทบาท

สมมต ิ การเล่านิทาน การทําโครงงาน เป็นต้น ซึง่ มนตรี  จฬุาวฒันทล (2556) ไดก้ล่าวถงึ

ความสาํคญัของการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร์ ว่าเป็นกจิกรรมที่สามารถจดัได้ในทุกระดบัชัน้ตัง้แต่อนุบาล ประถมศึกษา 

มธัยมศกึษาไปจนถงึอาชวีศกึษาและอุดมศกึษา โดยไม่เน้นเพยีงการท่องจาํสูตรหรอืทฤษฎทีาง

วิทยาศาสตร์หรอืสมการคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์จะฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวธิคีดิ การตัง้

คําถาม แก้ปญัหาและสรา้งทกัษะการหาขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้คน้พบใหม่ ๆ ทําใหผู้เ้รยีน

รูจ้กันําองค์ความรูจ้ากวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรส์าขาต่าง ๆ มาบูรณาการกนั เพื่อมุ่ง

แกป้ญัหาสาํคญั ๆ ทีพ่บในชวีติจรงิ 

ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์จงึมกัเน้นการทําโครงการแก้ปญัหาหรอืสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ โดยวธิบีูรณาการ

ความรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยทีี่ใช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรมใน       

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระดบั

โรงเรยีนหมายถงึการสรา้ง การดดัแปลง การทําต้นแบบ รวมถงึการออกแบบกระบวนการผลติ

หรอืการบรกิารโดยการประยุกต์ความรูว้ทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ไม่ได้จาํกดั

เฉพาะวศิวกรรมสาขาทีเ่รยีนในคณะวศิวกรรมศาสตรใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเท่านัน้ ครจูะต้องจดั

โอกาสที่จะให้นักเรยีนได้ทํากจิกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบัสาระเน้ือหา เพยีงแต่

ครูผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจให้ลกึซึ้งและสนใจอย่างจรงิจงั เพราะการจดัการเรยีนรู้ตาม

แนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในแต่ละเน้ือหาวชิาจะ

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของวชิาทีม่ลีกัษณะเฉพาะของวชิานัน้ ๆ ดว้ย นอกจากน้ีการสอนให้

นักเรยีนทํา สรา้ง ดดัแปลง ทําต้นแบบ รวมถงึออกแบบกระบวนการผลติหรอืการบรกิารโดย

การประยกุตค์วามรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กความคดิ

สรา้งสรรคใ์นขัน้ตอนต่าง ๆ ของการทาํกจิกรรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหามากขึน้ 

 ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะทางความคดิอยา่งหน่ึงทีม่คีวามสําคญัต่อเดก็ เป็นที่

ทราบกนัโดยทัว่ไปว่าความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกลยุทธท์ีส่ําคญัสําหรบัสรา้งงานใหม่ ๆ และเป็น

ดชันีชีว้ดัทีส่ําคญัในการประเมนิว่าคน ๆ นัน้ จะเป็นคนทีป่ระสบความสําเรจ็ระดบัผูนํ้าของทุก

สาขาอาชพีไดห้รอืไม่ เพราะคนทีจ่ะประสบความสําเรจ็ในอาชพีของตนได้ต้องมผีลงานที่เป็น

เอกลกัษณ์แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งเราสามารถเห็นตวัอย่างจากผลงานทัว่โลก ความคิด

สรา้งสรรคจ์งึเป็นลกัษณะของผูนํ้าทางปญัญาผูพ้ลกิประวตัศิาสตรท์างความคดิของโลกเสมอมา 
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ดงันัน้ การสอนความคดิสรา้งสรรคแ์ละการฝึกฝนใหน้ักเรยีนสามารถคดิอย่างสรา้งสรรคจ์งึเป็น

ส่วนหน่ึงที่ช่วยยกระดบัคุณภาพการศึกษาและคุณภาพในตนของเดก็ให้เด็กมชีวีติอย่างมัน่ใจ

และมคีุณภาพมากขึน้ หากการสอนไม่ได้มุ่งให้นักเรยีนพยายามคดิ และมคีวามคดิเป็นของ

ตนเอง ฉีกกรอบความคดิหรอืหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปญัหา หรอืการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ 

กอ็าจทําให้คนจํานวนมากวกเวยีนกบัการแก้ปญัหาหรอืมพีฤตกิรรมในรูปแบบเดมิต่อเน่ืองกนั

จากช่วงอายุคนช่วงหน่ึงไปสู่อกีช่วงหน่ึงเป็นรอ้ย ๆ ปี อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ (2552) และ

นับตัง้แต่มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542 และการ

ประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส่งผลใหบุ้คลากรทางการ

ศกึษาตื่นตวัทีจ่ะช่วยกนัสานอุดมการณ์ไปสู่จดุหมายปลายทางเดยีวกนั คอื มุ่งหวงัสรา้งเยาวชน

ไทยให้มคีุณภาพ มคีุณลกัษณะอนัพงึปะสงคต์ามมาตรฐานการศกึษา หน่วยงานทีม่บีทบาท

สําคญัในการปฏริูปการศกึษา คอื สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ โดยไดจ้ดัทํา

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ

สถานศกึษาได้พฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมรีะบบการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นการตรวจสอบคุณภาพทุกระดบั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศกึษาว่าการใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์เพื่อจะช่วยพฒันาทกัษะการคดิด้านความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรม์ากขึ้น 

และส่งผลต่อเดก็เพื่อใหเ้ตบิโตขึน้ไปแลว้สามารถสรา้งผลงานใหม ่ๆ ใหแ้ก่ประเทศได ้

กล่าวโดยสรปุแลว้ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรเ์ป็นกระบวนการคดิ และเป็นการ

กระทําที่ให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ ที่มีล ักษณะพิเศษตรงที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรซ์ึง่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาทางด้านสตปิญัญา การแก้ปญัหา และการคน้หาความรู้

ใหม่ ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งม ี3 องค์ประกอบ คอื ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น และ

ความคดิรเิริม่วธิกีารส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคม์หีลายวธิ ีเช่น การจดัการเรยีนรู ้

แบบสบืเสาะหาความรู้ ทางวทิยาศาสตร์ 5 ขัน้สามารถ พฒันาความคดิสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบดา้น ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องและความคดิ ยดืหยุ่นได ้และสะ

เต็มศกึษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร ์ทีมุ่่งใหผู้เ้รยีนนําความรูไ้ปใช้แก้ปญัหาในชวีติจรงิ โดย

จะพฒันากระบวนการหรอืผลผลติใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชวีติและการประกอบอาชพี 

ผ่านประสบการณ์ในกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรอื

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ทีช่่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน

มทีกัษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคมปจัจุบนัและ

ความก้าวหน้าในศตวรรษที ่21 สะเตม็ศกึษายงัช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะดา้นความรู ้ทกัษะทาง

ปญัญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ีทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม ฉะนัน้ ในการ
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จดัการเรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลม

วทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง เพื่อให้สามารถจดัการ เรยีนรูแ้บบบูรณาการสะเต็มศกึษาใน

โรงเรยีนได ้จงึเป็นความตอ้งการของสงัคมในปจัจบุนั 

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

      1. เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา   

ปีที ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 

      2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของ 

นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง ที่ได้รบั         

การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์

ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระหว่างก่อนเรยีนและ

หลงัเรยีน  

 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ม ี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน

เรยีน 

3. ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  โรงเรยีน 

โรงเรียนแสลมวิทยา อําเภอเถิน จงัหวัดลําปาง ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า หลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีน  

4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์อยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  

     นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนในกลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาเถิน 4     

อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 171 คน  

     กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา         

อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 18 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบ

เจาะจง  

2. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง  

     2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า  

     2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 2.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที ่6 เรือ่ง วงจรไฟฟ้า 

 2.2.2 ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

 2.2.3 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการจดัการ 

เรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์

3. ระยะเวลาทีใ่ชท้าํการวจิยั 

     ปีการศกึษา 2558 ระหว่างเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 

2559 

4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

     เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  

     4.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง มดีงัน้ี 

 4.1.1 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์  เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า จาํนวน 4 แผน เป็นเวลา 16 ชัว่โมง 

 4.1.2 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า จาํนวน 4 ชุด 

      4.2  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงัน้ี 

        4.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง วงจรไฟฟ้า     

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 

 4.2.2 แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 ขอ้   

 4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์จาํนวน 10 ขอ้ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

1. การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร ์หมายถงึ การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนทุกคนสามารถ

สรา้งสรรคช์ิน้งาน และมทีกัษะในการออกแบบและคดิหาวธิกีารแก้ปญัหาไดต้ามสภาพจรงิตาม

หลกัการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร ์ โดยการนําองค์ความรู้และกระบวนการออกแบบเชงิ

วศิวกรรมศาสตรม์าบูรณาการในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เพื่อให้ได้ผลลพัธเ์ป็นชิ้นงาน

สาํหรบัใชแ้กป้ญัหา 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน

หลังการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์        

เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ซึง่วดัจากคะแนนของการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

3. ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์หมายถงึความสามารถในการคดิและการกระทํา    

ของนักเรยีนในการคดิค้นหาสิง่แปลกใหม่ไม่เหมอืนใคร โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

โดยผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้โดย เยาวรตัน์  อยูพุ่่ม (2555) ประกอบดว้ย  

     3.1 ความคดิคล่อง (Fluency) คอื ความสามารถในการคดิหาคําตอบทีเ่ป็นไปได้

และไมซ่ํ้ากนัตามเงือ่นไขของคาํถามและเวลาทีก่ําหนด  

     3.2 ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) คอื ความสามารถในการคดิหาคําตอบไดห้ลาย

ประเภทและหลายแนวทางทีเ่ป็นไปไดต้ามเงือ่นไขของคาํถามและเวลาทีก่ําหนด  

     3.3 ความคดิรเิริม่ (Originality) คอื ความคดิแปลกใหม่ไม่มใีครนึกหรอืคดิมาก่อน

แตกต่างไปจากความคดิธรรมดาในการตอบตามเงือ่นไขของคาํถามและเวลาทีก่ําหนด  

4. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 

หมายถงึ ค่าสดัส่วนระหว่างคะแนนรอ้ยละทีไ่ดจ้ากการทํากจิกรรมระหว่างเรยีนด้วยชุดกจิกรม

วทิยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 กบัคะแนนรอ้ยละที่ได้จากการทํา

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช ้E1/ E2 ซึง่กําหนดเกณฑไ์วเ้ท่ากบั 75/75 มี

ความหมาย  ดงัน้ี 

 75 ตวัแรก หรอื E1 หมายถงึ ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการ ซึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละ

ของคะแนนเฉลีย่ทีจ่ากการทาํกจิกรรมระหว่างการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ต่ละชุด 

จะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

 75 ตวัหลงั หรอื E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ ์ซึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละของ

คะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ75 
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ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั  

1. นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรจ์ากขัน้ตอนต่าง ๆ ของ

การเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์   

2. นักเรยีนมปีระสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ ทําให้เกิด         

ความเขา้ใจ ทาํใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรส์งูขึน้  

3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนนําความรูใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั

ได ้และเกดิความชาํนาญในการพฒันางานใหม้คีุณภาพมากขึน้  

4. นกัเรยีนมคีวามภมูใิจและมแีรงใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทํางานใหป้ระสบความสําเรจ็ต่อไป  

5. เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนของครูในการนํากิจกรรมตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ไปสอนผูเ้รยีนตามความถนัดและ

ความสนใจ ทาํใหไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพในตนเองอยา่งเตม็ที ่ 

6. เป็นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์

เป็นพืน้ฐานในการนําไปใชใ้นการพฒันาประเทศ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรต้น 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และ

คณติศาสตร ์ 

ตวัแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ 

2. ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์        

     2.1 ความคดิคล่อง  

     2.2 ความคดิยดืหยุน่  

     2.3 ความคดิรเิริม่ 

3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
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