บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้วยความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงของโลกในปจั จุบนั นิสยั ใฝ่เรียนรูจ้ งึ เป็ นสิง่ ที่
สําคัญมากต่อการรับมือกับต่อสภาพการแข่งขันทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ทําให้การศึกษาไม่ได้เป็ นไปแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อศึกษาหาความรูจ้ ากตําราเพราะ
ความรูไ้ ม่สามารถเรียนรูไ้ ด้หมดในห้องเรียน เพราะความรูม้ มี ากมายมหาศาลเกินกว่าทีม่ นุ ษย์
จะเรียนรูก้ นั ได้หมด แต่วธิ กี ารเรียนรูต้ ่างหากทีจ่ ะสามารถนํ าไปพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองและช่วยผูอ้ ่นื ต่อไป
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจําเป็ นต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบ
การศึกษาดังที่ วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า "การศึกษาทีถ่ ูกต้องสําหรับศตวรรษใหม่ ต้อง
เรียนให้บรรลุทกั ษะ คือ ทําได้ต้องเรียนเลยจากรูว้ ชิ าไปสู่ทกั ษะในการใช้วชิ าเพื่อการดํารงชีวติ
ในโลกแห่งความเป็ นจริง การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือทําหรือการฝึกฝนนัน่ เอง และ
คนเราต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นตลอดชีวติ ” เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จึง เป็ นเครื่องมือ สําคัญ ในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันของทัง้ ผู้บริหารการศึก ษา ครู และ
ผูเ้ รียนบนฐานคิด “กระบวนการเรียนรูส้ ําคัญกว่าความรู”้ และ “กระบวนการหาคําตอบสําคัญ
กว่าคําตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) เพื่อรองรับ
ความท้าทายและการเปลี่ย นแปลงต่ าง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้นกับ ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึก ษาและส่ ง เสริมการผลิต กําลัง คนที่มขี ดี ความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่บนพืน้ ฐานความเป็ นไทยและฐานคิด
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ ให้เ ข้า ใจตัว ตนความเป็ น ไทยอย่ า งเข้ม แข็ง ก่ อ นเข้า สู่ เ วที
ประชาคมอาเซียนอย่างยังยื
่ น
ดังนัน้ การสร้างเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้ถูกสร้างขึน้ ผ่านฐาน
ปรัชญาความคิดและกระบวนการทางการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กไทยให้บรรลุ “ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21” ทีเ่ น้นทักษะการใช้ชวี ติ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ จะมีครูมบี ทบาทหน้าที่
เป็ นผูแ้ นะนํ าและทําโครงการการเรียนรูร้ ่วมกันกับเด็กซึง่ เด็กจะได้ทงั ้ ความสนุ กสนานและแนว
ทางการคิดและสร้างองค์ความรูร้ ่วมทัง้ นวัตกรรมต่าง ๆ จากความคิดทีเ่ ปิ ดกว้างจากครูทเ่ี ป็ นผู้
เปิดโลกทัศน์นนั ้ ให้เด็ก เพราะเครือ่ งมือเป็นเพียงตัวช่วยนําทางให้ครูเท่านัน้ แต่ “ความสําเร็จใน
การเรียนรู้ ไม่ได้อยู่ทเ่ี ครื่องมือ หากอยู่ทก่ี ารเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้สร้างสรรค์องค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเอง”
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ความรู้ ว ิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม ีค วามสํ า คัญ ในการช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ม ีค วามรู้
ความเข้าใจตนเองและปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติม ากยิ่ง ขึ้น และยัง เป็ น ป จั จัยพื้น ฐานใน
การพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญ รุ่งเรือง โดยเฉพาะในปจั จุบนั ซึ่ง เป็ นยุคแห่ง สังคมความรู้
(Knowledge-based Society) แต่ละประเทศได้มกี ารแข่งขันกันในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจงึ ส่ง ผลให้ค วามรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว
รวมทัง้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวติ ประจําวันและสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2546)
แนวทางในการจัด การศึ ก ษาซึ่ ง จํ า เป็ นต้ อ งจัด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ตามแนวทาง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริม ให้ผู้ เ รีย นพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ ม ศัก ยภาพ
มาตรา 24 การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนต้องฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการและ
ประยุกต์นําความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุข
ดังนัน้ ในการจัดการเรียนรูจ้ งึ ต้องจัดการเรียนรูท้ ่มี ุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการบวนการคิด รูจ้ กั
วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มทีก่ รมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
การแก้ปญั หาระบบการจัดการการศึกษานัน้ อยู่ท่กี ระบวนการจัดการเรียนรูค้ วรมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย Core Subjects and 21st
ซึง่ เป็ นความรูใ้ นวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นทีส่ ําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
การอ่าน ศิลปะในการใช้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ
ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หน้าทีพ่ ลเมืองและการปกครอง Learning and innovation Skills
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปญั หา การสื่อสารและการร่วมมือ Information, Media and Technology Skills ได้แก่
การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ การรูเ้ ท่าทันสื่อ การรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Life and
Career Skills ได้แก่ ทักษะชีวติ และการทํางาน (The Partnership for 21st Century Skills,
2009) มากกว่าการสอนทีม่ งุ่ เน้นเนื้อหา
ดังนัน้ เป้าหมายการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูร้ วู้ ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Literate Person) สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กําหนดไว้ว่าการจัด
การศึกษาจะต้องให้ความสัมพันธ์ผเู้ รียนเป็นสําคัญ และมุง่ หวังว่าการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ จะเน้น
ทักษะกระบวนการเพื่อนํ าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยมุ่งให้ผเู้ รียนมี
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ความรูค้ วามเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมและสิง่ แวดล้อม และสามารถนําความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
จากผลการสอบระดับชาติและนานาชาติของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความถดถอย
ทางด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนไม่สามารถนํ าความรูไ้ ป
ใช้ในชีวติ จริง ได้ รวมทัง้ ปญั หานักเรียนขาดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์
ตลอดจนการขาดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึง ทําให้เกิดแรงผลัก ดันให้เกิด
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทาง Science, Technology, Engineering and Mathematics
(STEM Education) ขึน้ ซึ่งการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้ นการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเทคโนโลยี
เป็ นตัวช่วยในการเชื่อมโยงความรูใ้ นทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นการบูรณา
การความรู้ทงั ้ วิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ และกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีมาช่ ว ย
สร้างสรรค์งานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนนํ าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ั หาทางวิศ วกรรมศาสตร์ เพื่อ สร้างหรือ พัฒนา
เทคโนโลยี คณิต ศาสตร์ มาใช้ใ นการแก้ป ญ
สิง่ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปจั จุบนั ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ใ นการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึ้น ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเป็ นในโลกของ
ศตวรรษที่ 21
จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
แสลมวิทยา จังหวัดลําปาง ที่ผ่านมาพบว่าระหว่างเรียนเมื่อครูให้ยกตัวอย่างหรือขยายความรู้
นักเรียนจะไม่สามารถเพิม่ เติมได้หรือได้แต่ใช้เวลาในการคิดนาน หรือเมื่อให้สรุปบทเรียนในรูป
แผนทีค่ วามคิดก็จะมีรปู แบบทีซ่ ้าํ ๆ กัน ทําให้ทราบว่านักเรียนมีปญั หาด้านทักษะการคิด ซึง่
ปญั หานี้มคี วามสอดคล้องกับผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554) เมื่อปี 2554 มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิส ยั ทัศน์ อยู่ใ นระดับต้อ งปรับปรุง ประกอบกับผลการประเมินคุ ณภาพผู้เ รียนปลายปี
ปี การศึกษา 2557 ที่ผ่านมาและผลการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ในสาระที่ 5 พลังงาน ทีม่ เี นื้อหาสาระเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า มีผลการประเมินตํ่ากว่า
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ และจากการสังเกตผู้เรียนในวัยนี้ได้ขอ้ มูลว่า
นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับการเล่นของเล่นทีเ่ คลื่อนไหวหรือหมุนได้ จึงมีแนวคิดว่าถ้านํ ามา
บูรณาการเนื้อหา วงจรไฟฟ้า ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) นักเรียนน่ าจะมีการพัฒนาทัง้ ด้านความคิด
และผลสัมฤทธิ ์ให้ดขี น้ึ ได้ ดังนัน้ การที่จะพัฒนาถึงผูเ้ รียนได้อย่างทัวถึ
่ งต้องมีการจัดการเรียนรู้
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ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิต ศาสตร์ อย่างสมํ่าเสมอใน
ชัน้ เรียนเพื่อเป็ นการฝึ กความชํานาญในเรื่องการคิด โดยครูต้องเป็ นผูค้ อยกระตุ้นความคิดด้วย
การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน ในสภาพบรรยากาศที่ผู้เรียนได้ปฏิบตั แิ ละแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจจะจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การเล่นเกม การแสดงบทบาท
สมมติ การเล่านิทาน การทําโครงงาน เป็ นต้น ซึง่ มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ว่าเป็ นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่อนุ บาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจําสูตรหรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ห รือ สมการคณิต ศาสตร์เ พียงอย่างเดียว แต่ ก ารจัด การเรียนรู้ต ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะฝึ กให้ผเู้ รียนรูจ้ กั วิธคี ดิ การตัง้
คําถาม แก้ปญั หาและสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ ๆ ทําให้ผเู้ รียน
รูจ้ กั นํ าองค์ความรูจ้ ากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เพื่อมุ่ง
แก้ปญั หาสําคัญ ๆ ทีพ่ บในชีวติ จริง
ดังนัน้ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ จึงมักเน้นการทําโครงการแก้ปญั หาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยวิธบี ูรณาการ
ความรู้วทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีท่ใี ช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรมใน
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับ
โรงเรียนหมายถึงการสร้าง การดัดแปลง การทําต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิต
หรือการบริการโดยการประยุกต์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้จาํ กัด
เฉพาะวิศวกรรมสาขาทีเ่ รียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านัน้ ครูจะต้องจัด
โอกาสที่จะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมที่สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้กบั สาระเนื้อหา เพียงแต่
ครูผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจให้ลกึ ซึ้งและสนใจอย่างจริงจัง เพราะการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิต ศาสตร์ ในแต่ล ะเนื้อ หาวิชาจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของวิชาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของวิชานัน้ ๆ ด้วย นอกจากนี้การสอนให้
นักเรียนทํา สร้าง ดัดแปลง ทําต้นแบบ รวมถึงออกแบบกระบวนการผลิตหรือการบริการโดย
การประยุกต์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกความคิด
สร้างสรรค์ในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการทํากิจกรรม และมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหามากขึน้
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะทางความคิดอย่างหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญต่อเด็ก เป็ นที่
ทราบกันโดยทัวไปว่
่ าความคิดสร้างสรรค์เป็ นกลยุทธ์ทส่ี ําคัญสําหรับสร้างงานใหม่ ๆ และเป็ น
ดัชนีชว้ี ดั ทีส่ ําคัญในการประเมินว่าคน ๆ นัน้ จะเป็ นคนทีป่ ระสบความสําเร็จระดับผูน้ ํ าของทุก
สาขาอาชีพได้หรือไม่ เพราะคนทีจ่ ะประสบความสําเร็จในอาชีพของตนได้ต้องมีผลงานที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ แตกต่ างจากคนอื่น ซึ่งเราสามารถเห็นตัว อย่างจากผลงานทัวโลก
่
ความคิด
สร้างสรรค์จงึ เป็ นลักษณะของผูน้ ํ าทางปญั ญาผูพ้ ลิกประวัตศิ าสตร์ทางความคิดของโลกเสมอมา
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ดังนัน้ การสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์จงึ เป็ น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพในตนของเด็กให้เด็กมีชวี ติ อย่างมันใจ
่
และมีคุณภาพมากขึน้ หากการสอนไม่ได้มุ่งให้นักเรียนพยายามคิด และมีความคิดเป็ นของ
ตนเอง ฉีกกรอบความคิดหรือหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปญั หา หรือการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
ก็อาจทําให้คนจํานวนมากวกเวียนกับการแก้ปญั หาหรือมีพฤติกรรมในรูปแบบเดิมต่อเนื่องกัน
จากช่วงอายุคนช่วงหนึ่งไปสู่อกี ช่วงหนึ่งเป็ นร้อย ๆ ปี อุษณีย์ อนุ รุทธ์วงศ์ (2552) และ
นับตัง้ แต่มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และการ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้บุคลากรทางการ
ศึกษาตื่นตัวทีจ่ ะช่วยกันสานอุดมการณ์ไปสู่จดุ หมายปลายทางเดียวกัน คือ มุ่งหวังสร้างเยาวชน
ไทยให้มคี ุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา หน่ วยงานทีม่ บี ทบาท
สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จดั ทํา
มาตรฐานการศึก ษาขัน้ พื้นฐานเพื่อ เป็ น แนวทางให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับการศึก ษาและ
สถานศึกษาได้พฒ
ั นาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการตรวจสอบคุณภาพทุกระดับ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาว่าการใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพื่อจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
และส่งผลต่อเด็กเพื่อให้เติบโตขึน้ ไปแล้วสามารถสร้างผลงานใหม่ ๆ ให้แก่ประเทศได้
กล่าวโดยสรุปแล้วความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด และเป็ นการ
กระทํ า ที่ใ ห้ เ กิด ผลผลิต ต่ า ง ๆ ที่ม ีล ัก ษณะพิเ ศษตรงที่ต้ อ งอาศัย ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซง่ึ จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปญั ญา การแก้ปญั หา และการค้นหาความรู้
ใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริม่ วิธกี ารส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มหี ลายวิธ ี เช่น การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ สามารถ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้าน ความคิดริเริม่ ความคิดคล่องและความคิด ยืดหยุ่นได้ และสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ทีม่ ุ่งให้ผเู้ รียนนํ าความรูไ้ ปใช้แก้ปญั หาในชีวติ จริง โดย
จะพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
ผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ทีช่ ่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีทกั ษะและสมรรถนะที่ส อดคล้อ งกับความต้อ งการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปจั จุบนั และ
ความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษายังช่วยให้ผเู้ รียนเกิดทักษะด้านความรู้ ทักษะทาง
ปญั ญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฉะนัน้ ในการ
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จัดการเรียนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนแสลม
วิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อให้สามารถจัดการ เรียนรูแ้ บบบูรณาการสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนได้ จึงเป็ นความต้องการของสังคมในปจั จุบนั
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ที่ได้รบั
การจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
3. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
โรงเรีย นแสลมวิท ยา อํ า เภอเถิน จัง หวัด ลํา ปาง ที่ไ ด้ร บั การจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 4
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 171 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 18 คน ได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจง
2. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 6 เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า
2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ตี ่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ทาํ การวิจยั
ปี การศึกษา 2558 ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง มีดงั นี้
4.1.1 แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า จํานวน 4 แผน เป็ นเวลา 16 ชัวโมง
่
4.1.2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
4.2.2 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ข้อ
4.2.3
แบบสอบถามความพึง พอใจต่ อ การจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จํานวน 10 ข้อ
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัด การเรียนรู้ต ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ หมายถึง การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็ นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุกคนสามารถ
สร้างสรรค์ชน้ิ งาน และมีทกั ษะในการออกแบบและคิดหาวิธกี ารแก้ปญั หาได้ตามสภาพจริงตาม
หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนํ าองค์ความรู้และกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็ นชิ้นงาน
สําหรับใช้แก้ปญั หา
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
หลัง การเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์
เรือ่ ง วงจรไฟฟ้า ซึง่ วัดจากคะแนนของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงความสามารถในการคิดและการกระทํา
ของนักเรียนในการคิดค้นหาสิง่ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย เยาวรัตน์ อยูพ่ ุ่ม (2555) ประกอบด้วย
3.1 ความคิดคล่อง (Fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคําตอบทีเ่ ป็ นไปได้
และไม่ซ้าํ กันตามเงือ่ นไขของคําถามและเวลาทีก่ ําหนด
3.2 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาคําตอบได้หลาย
ประเภทและหลายแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ตามเงือ่ นไขของคําถามและเวลาทีก่ ําหนด
3.3 ความคิดริเริม่ (Originality) คือ ความคิดแปลกใหม่ไม่มใี ครนึกหรือคิดมาก่อน
แตกต่างไปจากความคิดธรรมดาในการตอบตามเงือ่ นไขของคําถามและเวลาทีก่ ําหนด
4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
หมายถึง ค่าสัดส่วนระหว่างคะแนนร้อยละทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กับคะแนนร้อยละที่ได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใช้ E1/ E2 ซึง่ กําหนดเกณฑ์ไว้เท่ากับ 75/75 มี
ความหมาย ดังนี้
75 ตัวแรก หรือ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ซึง่ ได้จากค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลีย่ ทีจ่ ากการทํากิจกรรมระหว่างการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละชุด
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
75 ตัวหลัง หรือ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ซึง่ ได้จากค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ75
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ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. นักเรียนได้พฒ
ั นาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จากขัน้ ตอนต่าง ๆ ของ
การเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. นัก เรียนมีประสบการณ์ ใ นการศึก ษาค้นคว้าเรื่อ งที่ต นเองสนใจ ทําให้เ กิด
ความเข้าใจ ทําให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สงู ขึน้
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนนํ าความรูใ้ นการสร้างสรรค์ผลงานไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
ได้ และเกิดความชํานาญในการพัฒนางานให้มคี ุณภาพมากขึน้
4. นักเรียนมีความภูมใิ จและมีแรงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จต่อไป
5. เป็ น แนวทางการจัด การเรีย นการสอนของครูใ นการนํ า กิจ กรรมตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปสอนผูเ้ รียนตามความถนัดและ
ความสนใจ ทําให้ได้พฒ
ั นาศักยภาพในตนเองอย่างเต็มที่
6. เป็ นแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เป็นพืน้ ฐานในการนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้ น
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.1 ความคิดคล่อง
2.2 ความคิดยืดหยุน่
2.3 ความคิดริเริม่
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรู้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

