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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวจิยั เรื่อง การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณติศาสตร ์ทีเ่พิม่ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยั ดงัน้ี  

 

สรปุผลการวิจยั  

1.  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

      1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 

      2.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า 

ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระหว่าง

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์อง 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระหว่าง

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

 4.  เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์  

  2.  วธิกีารดาํเนินการวจิยั  

 2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนในกลุ่ม 

เครอืขา่ยสถานศกึษาเถนิ 4 จงัหวดัลาํปาง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา2558  จาํนวน 171 คน 

 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา          

อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 18 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบ

เจาะจง 
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 3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  

     เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  

     3.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง มดีงัน้ี 

3.1.1  แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า จาํนวน 4 แผน เป็นเวลา 16 ชัว่โมง 

3.1.2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า จาํนวน 4 ชุด 

  3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงัน้ี 

  3.2.1  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง วงจรไฟฟ้า    

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 

 3.2.2  แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 ขอ้   

 3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์จาํนวน 10 ขอ้ 

4.   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

     ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอน ดงัน้ี  

  4.1  ใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์าง 

วทิยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า แลว้นํา

ผลมาตรวจใหค้ะแนน  

 4.2 ชีแ้จงวธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า เพื่อใหน้กัเรยีนปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 4.3 ดาํเนินการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อน 

เอง ใชเ้วลาสอนในชัว่โมงปกต ิ16 ชัว่โมง นอกเวลาเรยีน ระหว่างเดอืน มกราคม –กุมภาพนัธ ์

2559 

 4.4 ใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์าง 

วทิยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ซึง่เป็น

ชุดเดมิ เพื่อศกึษาความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  

 4.5 นําคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์าง 

วทิยาศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า  

มาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ
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5.  การวเิคราะหข์อ้มลู  

     การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  

 5.1 วเิคราะหค์ุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา 

ความสอดคลอ้งของจุดประสงค ์ เน้ือหาสาระ กจิกรรมการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ และการวดัผล

ประเมนิผล โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

 5.2 วเิคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

วทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยการใชเ้ทคนิค 25 % หาค่าความยากและค่าอํานาจจาํแนก 

แลว้หาค่าความเทีย่ง  

 5.3 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของ 

นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์ และ

คณิตศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ก่อนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างและหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบค่าท ีแบบไมเ่ป็นอสิระต่อกนั (t-test Dependent) 

 5.4 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์อง 

นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์ และ

คณิตศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ก่อนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างและหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบค่าท ีแบบไมเ่ป็นอสิระต่อกนั (t-test Dependent)     

 5.5 ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั หาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

6.  สรปุผลการวจิยั  

     จากการวจิยัเพื่อพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา 

อําเภอเถิน จงัหวัดลําปาง ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน

แสลมวิทยา อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และเพื่อศกึษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ ผลการวจิยัพบว่า  
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 6.1 เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 ไดผ้ลสรปุดงัน้ี 

 6.1.1  การสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที ่6  จาํนวน 4 ชุด ประกอบดว้ย 

 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที ่1 เรือ่ง ไฟฉายกูภ้ยั   

  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที ่2 เรือ่ง แผ่นเกมลวดตวันํา  

  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที ่3 เรือ่ง แผ่นเกมจบัคู่   

  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที ่4 เรือ่ง เรอืกูช้พี     

6.1.2  การหาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของ 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.80/79.67 ซึง่สูงกว่าเกณฑ ์75/75 ที่

กําหนดไว ้

 6.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการ

เรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มคีะแนนเฉลี่ย

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนรอ้ยละ 27.60  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6.3 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน

เรยีนรอ้ยละ 12.00  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6.4 ความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�= 

4.57, S.D.= 0.55) 

 

อภิปรายผล  

การวิจยั  เรื่อง  ผลการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์   และคณิตศาสตร ์    ทีเ่พิม่ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์  เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีม่ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.80/79.67 ซึง่สูงกว่าเกณฑ ์ 75/75 ทีก่ําหนดไว ้

ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 ผู้วจิยัไดศ้กึษาเอกสาร หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้
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ประถมศกึษาปีที ่6  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แนวทาง

และหลักการการจัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียน การวัดและ

ประเมินผลตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ บุศรา  จติวรรณา (2552) ไดท้ําวจิยั เรื่อง การพฒันาความคดิ

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์

โดยใช้ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สรา้งสรรค์  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอืนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2551 โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม อําเภอเมอืง 

จงัหวดัพะเยา โครงการห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรท์ี่ผ่านการคดัแยกด้วยวธิกีารคดัเลอืก

นักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ จาํนวน 8 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) ชุด

กจิกรรม วทิยาศาสตรส์รา้งสรรคเ์พื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ซึง่ชุดกจิกรรม

ทัง้หมดม ี5 กจิกรรม 2) แบบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ทีม่คี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 

0.7585 และ 3) แบบวดัความมุ่งมัน่ในการทํางาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั

ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัครัง้น้ีพบว่า 1) นักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ทีม่ ี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ มคี่าคะแนนเฉลี่ย

ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น 

ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ หลงัการจดัการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้    

2) นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์มพีฤตกิรรมแสดงออกถงึความ

มุง่มัน่ในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ในทํานองเดยีวกนั จาํรสั อนิทลาภาพร (2558) ไดศ้กึษาแนว

ทางการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศกึษาสําหรบัผู้เรยีนระดบัประถมศกึษา การวจิยัครัง้น้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรบัผู้เรยีนระดบั

ประถมศกึษา วธิดีาํเนินการวจิยัประกอบดว้ยขัน้ตอนในการวจิยั 2 ขัน้ตอน คอื 1.ศกึษาแนวคดิ

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัสะเต็มศึกษาจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยั 2.จดัประชุม

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสงัเคราะห์แนวทางการจดัการเรยีนรูแ้ละการ

ประเมนิผลตามแนวสะเตม็ศกึษา ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นสะเตม็ศกึษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตร จาํนวน 1 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัและประเมนิผลตามแนวสะเตม็ศกึษา จาํนวน 2 คน ผลการวจิยั 

พบว่าในการจดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลตามแนวสะเตม็ศกึษา ผูส้อนควรปฏบิตัดิงัน้ี คอื 1) 

ศกึษาสาระสําคญัของสาระวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชพีและเทคโนโลยแีละ

กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมในลกัษณะของการบูรณาการ 2) จดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวสะเตม็ศกึษาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 3) จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 4) จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-

based Learning) 5) จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นให้ผู้เรยีนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มกีาร



114 

 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน เพื่อตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน 

6) วดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ซึง่แนวทางในการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเต็มศกึษาดงักล่าวเป็นการจดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic 

learning)   

2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มคีะแนนเฉลี่ยหลงั

เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนรอ้ยละ 27.60  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากชุด

กจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 มกีระกระบวนการ

สร้างโดยอาศัยหลกัในการสร้างทีด่ ีมจีุดประสงคว์่าจะพฒันาเรื่องใด มคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหาและเวลา รวมทัง้มภีาพประกอบทีเ่หมาะสมกบัระดบัความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรใ์ห้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ

ด้วยตนเอง ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ สามารถปฏบิตัิตามกิจกรรมต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ได้ดี การจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัโดยใช้การบูรณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบทาง

วิศวกรรมทําให้นักเรยีนมคีวามตัง้ใจในการปฏิบัติกิจกรรม สนุกกับการเรยีนรู้ และทํางาน

ร่วมกับเพื่อนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพลศกัดิ ์แสงพรมศร ี(2558) ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้สูง และเจตคติต่อการเรยีนเคม ี ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษากบัแบบปกต ิ โดยการวจิยัในครัง้น้ีมี

ความมุง่หมาย 1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขัน้สูง และ เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเคม ี ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา

ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเคม ี ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษากบัแบบปกต ิกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัในครัง้น้ี คอื 

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2557 โรงเรยีนพยคัฆภูมวิทิยาคาร 

อําเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 100 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการ

จดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา เรื่อง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี จาํนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี3) แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู และ 4) แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนเคม ีสถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

คอื Hotelling’s T
2 
ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 1) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา มี



115 

 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และเจตคตต่ิอการเรยีนเคม ี

หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และ

เจตคตต่ิอการเรยีนเคม ีสูงกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 โดยสรุป นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และเจตคตต่ิอการเรยีนเคม ีสูงกว่าการเรยีนรู้

แบบปกต ิดงันัน้ควรสนบัสนุนใหค้รผููส้อนไดน้าแนวคดิสะเตม็ศกึษาไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการ

เรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสะเตม็ศกึษาต่อไป  ใน

ทํานองเดียวกับจินตนา รุ่งเรอืง (2556) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงาน

วทิยาศาสตร ์ ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตร ์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสํานักงานเขต

ภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสํานักงานเขตภาษี

เจรญิ กรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทาํโครงงานวทิยาศาสตรก์บัเกณฑผ์่านรอ้ย

ละ 80 และ (2) เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนดงักล่าวทีเ่รยีน

โดยใช้ชุดกจิกรรมฝึกทําโครงงานวทิยาศาสตร ์ ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุ่มตวัอย่าง 

เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนวดัทองศาลางาม ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2556 

จาํนวน 21 คน ใน 1 หอ้งเรยีน ซึง่ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

ชุดกจิกรรมฝึกทําโครงงานวทิยาศาสตร ์ เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบ

ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตร ์ และแบบวดัความคดิสรา้งสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่าท ี ผลการวจิยั พบว่า (1) นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ในโรงเรยีนขยาย

โอกาส สงักดัสํานักงานเขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทําโครงงาน

วทิยาศาสตร ์มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตรเ์ฉลีย่รอ้ยละ 83.05 สูงกว่า

คะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิทีก่ําหนดไวร้อ้ยละ 80 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 

(2) ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทําโครงงาน

วทิยาศาสตร ์สงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

 3. ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่

6 โรงเรยีนแสลมวิทยา อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน

เรยีนรอ้ยละ 12.00  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากการจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรใ์นขัน้ตอนต่าง ๆ มกีจิกรรม

ทีส่่งเสรมิให้นักเรยีนได้คดิและสรา้งสรรค์งานด้วยตนเอง มทีัง้การระดมความคดิของเพื่อนใน
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กลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ การลองผดิลองถูก การศกึษาคน้ควา้ ทําใหนํ้าไปสู่การพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเมื่อมกีารวเิคราะห์ผลในแต่ละด้านของความคิด

สรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรแ์ลว้ได้ขอ้มูลทีน่่าสนใจคอื ค่าเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน

เรยีน ดา้นความคดิคล่อง คอื 12.33 ดา้นความคดิยดืหยุ่น คอื 11.94 และดา้นความคดิรเิริม่ คอื 

11.73 ซึง่สงัเกตได้ว่า ความคดิคล่องมคี่าสูงทีสุ่ด ผูว้จิยัวเิคราะห์ว่า นักเรยีนเมื่อไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรแ์ลว้ทําให้

ความสามารถดา้นการคดิคล่องเพิม่มาก คอื คดิไดเ้รว็ขึน้ในเวลาทีก่ําหนด และมคีวามคดิแปลก

แตกต่างไปจากนักเรยีนคนอื่นมากขึน้ และคะแนนความคดิสรา้งสรรคร์วมทุกดา้นสูงขึน้คดิเป็น

ร้อยละ 12.00 การที่ผู้ว ิจยัใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตรน์ัน้เพื่อใหน้ักเรยีนไดก้ลา้แสดงออก เปิดโอกาสใหท้ํางานเป็น

กลุ่ม ใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่เมื่อเกดิปญัหาสามารถแก้ไขไดด้ว้ยตนเอง หรอืช่วยกนั

แกป้ญัหาได ้ทาํใหเ้กดิการเพิม่พูนประสบการณ์ จากการสงัเกตพบว่า นักเรยีนชอบถามคําถาม

ดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะทําชิน้งานจากความคดิของกลุ่ม สนใจซกัถามเพื่อ

แก้ปญัหาหรอืคําถามทีไ่ม่เขา้ใจ มคีวามอดทนในการทํางานเมื่อประดษิฐช์ิน้งานแลว้เกดิความ

ลม้เหลวและมแีรงจงูใจทีจ่ะทํางานไปสู่จุดหมายทีต่ ัง้ไวซ้ึง่สิง่ต่าง ๆ น้ีจงึเป็นปจัจยัใหม้คีวามคดิ

สรา้งสรรคส์ูง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศรายุทธ  ชาญนคร (2556) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันา

ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่ 1 เรื่อง บรรยากาศ ดว้ย

การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร ์

โรงเรยีนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 36 คน ประกอบดว้ย นักเรยีนชาย จาํนวน 20 

คน และนักเรยีนหญงิ จาํนวน 16 คน ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่ 1 มี

พฒันาการความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรส์ูงขึน้ โดยผลรวมของคะแนนความคดิคล่อง 

ความคดิยดืหยุ่น และความคดิรเิริม่ เฉลีย่ก่อนเรยีนละหลงัเรยีน 66.97 และ 111.5 ตามลําดบั 

ซึง่คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 44.53 คะแนน และนักเรยีนมรีอ้ยละ 94.12 มคีะแนน

ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ในทํานองเดยีวกบัเบญจกาญจน์  

ใส่ละมา้ย (2558) ที่ไดศ้กึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรคส์ําหรบัเดก็ปฐมวยัโดยผ่านการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษาเรื่อง อาชพีในท้องถิน่ จงัหวดัสงขลา พบว่า เดก็

ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาเรื่อง อาชพีในทอ้งถิน่ จงัหวดั

สงขลา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 และผลจากแบบสงัเกตพฤติกรรม พบว่า เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาเรื่อง อาชพีในทอ้งถิน่ จงัหวดัสงขลา มกีารพฒันา

ความคดิสรา้งสรรคท์ีส่งูขึน้ 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน
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ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด       

(�̅�= 4.57, S.D.= 0.55) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการการจดัเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์าม

แนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็น     

การสรา้งสิง่แปลกใหมใ่หแ้ก่นกัเรยีนจงึช่วยเรา้ความสนใจ ทําใหน้ักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้  มี

การร่วมกนัทํากิจกรรมทําให้นักเรยีนมคีวามสุขในการเรยีน นักเรยีนมคีวามประทบัใจในการ

ทํางานกลุ่มร่วมกนั ทําให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนอย่างแท้จรงิ อีกทัง้การเรยีนได้เปิด   

โอกาสให้ผู้เรยีนแสดงความคดิเหน็ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวธิสีรา้งความพงึพอใจในการเรยีน

ของกติตมิา  ปรดีดีลิก (2529) ซึ่งเกดิผลทํานองเดยีวกบัผลการวจิยัของวรเชษฐ ์ ชาเมอืงกุล 

และคณะ (2551) พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร์

ในระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้ 

   1.1 การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ 

คณิตศาสตร ์ เป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบหน่ึงที่ผู้วจิยันําไปใช้พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนได ้ โดยครผููส้อนควรสอดแทรกแบบฝึกทกัษะทีก่ระตุ้นใหผู้เ้รยีนไดใ้ช้

ความคดิในทุกขัน้ตอนของการเรยีนการสอนใหม้ากขึน้ 

   1.2 การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร์ ในครัง้น้ีเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ใน

ชวีติประจาํวนั ดงันัน้ครผููส้อนทีจ่ะนําผลการวจิยัไปใชค้วรมกีารพฒันาผลงานเดมิใหต่้อเน่ืองให้

เป็นงานทีม่คีุณค่าต่อไปในอนาคตได ้ 

   1.3 การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์ทําใหเ้กดิความชํานาญ ความตัง้ใจ และความมุ่งมัน่ในการเรยีนรู ้และถ้าสามารถ

สอดแทรกเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ไปด้วยจะเป็นการพฒันาด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตรใ์หส้งูขึน้  
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2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  

     2.1 ควรมกีารทดลองใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ กบัผูเ้รยีนในระดบัทีสู่งขึน้ ผู้เรยีนทีเ่รยีนเน้ือหาที่กว้างขึน้

เพื่อใหเ้กดิผลงานทีห่ลากหลาย และมกีารวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์วบคู่กนัไป  

     2.2 ควรมกีารทดลองใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ ในการพฒันาพฤตกิรรมด้านอื่น ๆ เช่น การคดิอย่างมี

วจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา หรอืพฒันาเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ 

 

 


