
10 

 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

  การวจิยั เรื่อง การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณติศาสตร ์ทีเ่พิม่ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา         

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

     1.1 ทาํไมตอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์

     1.2 เรยีนรูอ้ะไรในวทิยาศาสตร ์

     1.3 คุณภาพของผูเ้รยีน 

     1.4 สาระ มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั 

     1.5 คาํอธบิายรายวชิา 

2. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.1 ความหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.2 แนวคดิและหลกัการของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.3 ประเภทของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.4 องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.5 ขัน้ตอนการสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.6 การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     2.7 ประโยชน์ของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

3. การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณติศาสตร ์ 

     3.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ 

         3.2 แนวทางและหลกัการการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์

      3.3 ความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ 
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     3.4 บทบาทของผูส้อน และพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์

     3.5 การวดัและประเมนิผลตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณติศาสตร ์

4. ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 

     4.1 ความหมายของความคดิสรา้งสรรค ์ 

     4.2 องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์ 

     4.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์ 

     4.4 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ 

     4.5 ความหมายของความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 

     4.6 การวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 

     4.7 การสอนกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 

5. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 

     5.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 

     5.2 การวดัและการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

     6.1 งานวจิยัในประเทศ  

     6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร ์

1. ทาํไมต้องเรียนวิทยาศาสตร ์

     วทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร ์

เกี่ยวขอ้งกบัทุกคนทัง้ในชวีติประจาํวนัและการงานอาชพีต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเครื่องมอื

เครือ่งใชแ้ละผลผลติต่าง ๆ ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออํานวยความสะดวกในชวีติและการทํางาน เหล่าน้ี

ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ 

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์             

คดิวเิคราะห ์ วจิารณ์ มทีกัษะสําคญัในการคน้ควา้หาความรู ้ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา

อย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้

วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ (knowledge–based 

Society) ดงันัน้ทุกคนจงึจําเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ เพื่อที่จะมคีวามรู ้      
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ความเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ สามารถนําความรูไ้ปใช้อย่างมี

เหตุผล สรา้งสรรคแ์ละมคีุณธรรม 

2. เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์

     กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น      

การเชื่อมโยงความรูก้บักระบวนการ มทีกัษะสําคญัในการคน้ควา้ และสรา้งองคค์วามรู ้ โดยใช้

กระบวนการในการสบืเสาะหาความรู ้ และการแก้ปญัหาที่หลากหลายให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมใน   

การเรยีนรูทุ้กขัน้ตอนมกีารทํากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบั

ระดบัชัน้ โดยไดก้ําหนดสาระสาํคญัไว ้ดงัน้ี 

 2.1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติสิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ 

โครงสรา้งและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติ และกระบวนการดํารงชวีติ ความ

หลากหลายทางชวีภาพ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติ 

ววิฒันาการและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

 2.2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติทีห่ลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธร์ะหว่าง 

สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อมความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ การใชแ้ละจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการอยูร่อดของสิง่มชีวีติในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

 2.3 สารและสมบตัขิองสาร สมบตัขิองวสัดุและสาร แรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค 

การเปลี่ยนสถานการณ์เกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคมขีองสาร สมการเคม ี และการ

แยกสาร 

 2.4 แรงและการเคลื่อนที่ธรรมชาตขิองแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรง

นิวเคลยีรก์ารออกแรงกระทําต่อวตัถุ การเคลื่อนทีข่องวตัถุ แรงเสยีดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่

แบบต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั 

 2.5 พลงังาน พลงังานกบัการดํารงชวีติ การเปลี่ยนรูปพลงังาน สมบตัแิละ

ปรากฏการณ์ของแสง เสยีง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรงัส ีและปฏกิริยิา 

นิวเคลยีร ์ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสาระและพลงังานการอนุรกัษ์พลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อ

ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

 2.6 กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

ทรพัยากรทางธรณี สมบตัทิางกายภาพของดนิ หนิ น้ํา อากาศ สมบตัขิองผวิโลก และ

บรรยากาศกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลกปรากฏการณ์ทางธรณี ปจัจยัที่มผีลต่อ    

การเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ 

 2.7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ววิฒันาการของระบบสุรยิะ กาแลก็ซ ี เอกภพ

ปฏสิมัพนัธ์ และผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก ความสมัพนัธ์ของดวงอาทติย ์ ดวงจนัทรแ์ละโลก 

ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 
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 2.8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กระบวนทางวทิยาศาสตร ์   การ

สบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหาและจติวทิยาศาสตร ์

 3. คณุภาพผูเ้รียนหลงัจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 3.1 เขา้ใจโครงสรา้งและการทาํงานของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติและความสมัพนัธ์

ของสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายในสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

 3.2 เขา้ใจสมบตัแิละการจาํแนกกลุ่มของวสัดุ สถานะของสาร สมบตัขิองสารและ 

การทาํใหส้ารเกดิการเปลีย่นแปลง สารในชวีติประจาํวนั การแยกสารอยา่งงา่ย 

 3.3 เขา้ใจผลทีเ่กดิจากการออกแรงกระทาํกบัวตัถุ ความดนั หลกัการเบือ้งตน้ 

ของแรงลอยตวั สมบตัแิละปรากฏการณ์เบือ้งตน้ของแสง เสยีง และวงจรไฟฟ้า 

 3.4 เขา้ใจลกัษณะ องคป์ระกอบ สมบตัขิองผวิโลก และบรรยากาศ ความสมัพนัธ์

ของดวงอาทติย ์โลก และดวงจนัทรท์ีม่ผีลต่อการเกดิปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ

 3.5 ตัง้คําถามเกี่ยวกบัสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและ

สํารวจตรวจสอบโดยใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ วเิคราะหข์อ้มลู และสื่อสารความรูจ้ากผลการสํารวจ

ตรวจสอบ 

 3.6 ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการดํารงชวีติและการศกึษา 

ความรูเ้พิม่เตมิ ทาํโครงงานหรอืชิน้งานตามทีก่ําหนดใหห้รอืตามความสนใจ 

 3.7 แสดงถงึความสนใจมุง่มัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบและซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะ 

หาความรู ้

 3.8 ตระหนกัในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแสดงความชื่นชม 

ยกยอ่ง และเคารพสทิธใินผลงานของผูค้ดิคน้ 

 3.9 แสดงถงึความซาบซึ้งห่วงใยแสดงพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการใช้ การดูแลรกัษา

ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งรูคุ้ณค่า 

 3.10 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็ของตนเองและยอมรบั

ฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 4.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

     สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 

     มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และ

หน้าทีข่องระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติที่ทํางานสมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชใ้นการดํารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 

     สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

     มาตรฐาน ว2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบั

สิง่มชีวีติ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู้

และจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
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     มาตรฐาน ว2.2 เขา้ใจความสําคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิ การใช้ทรพัยากร 

ธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลกนําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

     สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร 

     มาตรฐาน ว3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัขิองสารกบั

โครงสร้าง และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิต   

วทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

     มาตรฐาน ว3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร

การเกดิสารละลาย การเกดิปฏกิริยิา มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์

สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

     สาระที ่5 พลงังาน 

     มาตรฐาน ว5.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการดํารงชวีติ การเปลีย่น

รปูพลงังาน ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

     สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

     มาตรฐาน ว6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกดิขึน้บนผวิโลกและภายในโลก

ความสมัพนัธ ์ของกระบวนการต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง ภูมอิากาศ ภูมปิระเทศ และ

สณัฐานของโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

     สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

     มาตรฐาน ว7.1 เข้าใจวิวฒันาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซีและเอกภพ                

การปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบสุรยิะและผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

และจติวทิยาศาสตร ์การสื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

      มาตรฐาน ว7.2 เขา้ใจความสําคญัของเทคโนโลยอีวกาศทีนํ่ามาใชใ้นการสํารวจ

อวกาศและทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นการเกษตรและการสื่อสาร มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

และจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์อย่างมคีุณธรรมต่อชวีติและ

สิง่แวดลอ้ม 

     สาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

     มาตรฐาน ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน               

การสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบ

ทีแ่น่นอนสามารถอธบิายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้มูลและเครื่องมอืที่มอียู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ 

เข้าใจว่าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี สงัคม และสิง่แวดล้อมมคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กัน

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัชีว้ดักบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
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     สาระการเรยีนรูแ้กนกลางในสาระที ่5 พลงังาน 

     วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกําเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า วสัดุที่

กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นตวันําไฟฟ้า ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า

หลายเซลลต่์อเรยีงกนั โดยขัว้บวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หน่ึงต่อกบัขัว้ลบของอกีเซลลห์น่ึงเป็น

การต่อแบบอนุกรม ทําให้มกีระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพิม่ขึน้ การต่อเซลลไ์ฟฟ้า

แบบอนุกรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย     

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม จะมกีระแสไฟฟ้าปรมิาณเดยีวกนัผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด สามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบา้น สายไฟทีม่กีระแสไฟฟ้าผ่านจะเกดิ

สนามแมเ่หลก็ รอบสายไฟ สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

     ตวัชีว้ดั ชัน้ ป.6 

     1. ทดลองและอธบิายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งงา่ย   

     2. ทดลองและอธบิายตวันําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

           3. ทดลองและอธบิายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์                  

           4. ทดลองและอธบิายการต่อหลอดไฟฟ้าทัง้แบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู้

ไปใชป้ระโยชน์   

     5. ทดลองและอธบิายการเกดิสนามแม่เหลก็รอบสายไฟทีม่กีระแสไฟฟ้าผ่าน และ

นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์   

 5.  คาํอธิบายรายวิชา 

     จาํแนกประเภทของสารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัตามการใชป้ระโยชน์ แบ่งได้

เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสอีาหาร สารทําความสะอาด สารกําจดัแมลงและศตัรพูชื ซึง่สาร

แต่ละประเภทมคีวามเป็นกรด - เบสแตกต่างกนั  การใชส้ารต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั ต้อง

เลอืกใชใ้หถู้กต้องตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านปลอดภยัต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อม ศกึษา

วเิคราะหร์า่งกายมนุษย ์การเจรญิเตบิโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกดิจนถงึวยัผูใ้หญ่ การทํางานที่

สมัพนัธก์นัของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวยีนเลอืดของมนุษย ์สารอาหาร

และความจําเป็นที่ร่างกายต้องได้รบัสารอาหารในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวยัสิง่มชีวีติ 

และสิง่แวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องกลุ่มสิง่มชีวีติในแหล่งทีอ่ยู่ต่าง ๆ ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติ

กบั สิง่มชีวีติในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสมัพนัธ์ระหว่างการดํารงชวีติของ

สิ่งมชีีวิตกับ สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น แหล่งทรพัยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติ ผลของการเพิม่ขึน้ของประชากรมนุษยต่์อการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

ผลต่อสิง่มชีวีติจาก การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมโดยธรรมชาตแิละมนุษย ์ แนวทางการดูแล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น การมสี่วนร่วมในการดู แลรกัษา

สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น ธรณีพบิตัิภยัที่มผีลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นสารใน
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ชวีติประจาํวนั สมบตัขิองแขง็ ของเหลว แก๊ส การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะของสารหรอืเกณฑ์

อื่นทีก่ําหนดเอง วธิกีารแยกสารทีผ่สมกนัโดยการรอ่น การตกตะกอน การกรอง การระเหดิ การ

ระเหยแหง้ ประเภทของสารในชวีติประจาํวนัโดยใชส้มบตั ิและการใชป้ระโยชน์เป็นเกณฑ ์การ

เลอืกใช้สารแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและปลอดภยั สมบตัขิองสารเมื่อเกดิการละลายและ

เปลีย่นสถานะ การเกดิสารใหมแ่ละมสีมบตัเิปลีย่นแปลงไป การเปลีย่นแปลงของสารทีก่่อใหเ้กดิ

ผลต่อสิง่มชีวีติและสิ่งแวดล้อม วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนําไฟฟ้า 

ฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล ์ และหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และการนําความรูไ้ปใช้

ประโยชน์การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มกีระแสไฟฟ้าผ่าน หนิและการเปลี่ยนแปลง

จําแนกประเภทโดยใช้ลกัษณะของหนิ สมบตัขิองหนิเป็นเกณฑ ์ การเปลี่ยนแปลงของหนิ 

ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ การสรา้งแบบจาํลองการเกดิฤดู ขา้งขึน้ขา้งแรม 

สุรยิุปราคา จนัทรุปราคา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าและประโยชน์ของ

เทคโนโลยอีวกาศ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู ้อธบิาย อภปิราย 

การทดลองและอธบิาย การจาํแนก การสํารวจตรวจสอบ การสบืคน้ขอ้มลู บนัทกึ และการสรา้ง

แบบจาํลอง เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหน้าที่

ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีท่ํางานสมัพนัธก์นั เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธ์

ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิง่มชีีวิต  ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ 

ความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ นําความรูไ้ปใช้

ในการจดัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื เข้าใจสมบตัิของสาร 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ง หลกัการ และธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลง

สถานะของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการดาํรงชวีติ กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้บน

ผวิโลก การปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบสุรยิะและผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก ความสําคญัของเทคโนโลย ี

อวกาศสามารถนําเสนอสื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คุณค่าของการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจําวนัมจีติวทิยาศาสตร์ คุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่

เหมาะสม วธิวีดัและประเมนิผลโดยวธิกีารสงัเกต ทดสอบ สมัภาษณ์ ตรวจสอบรายการ

สอบถาม ตรวจชิน้งาน/ผลงาน/รายงาน/บนัทกึ และแฟ้มผลงานของนกัเรยีน 

รหสัตวัชีว้ดั 

ว1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ว2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ว2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ว3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ว3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ว5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ว6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
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ว7.1 ป.6/1 

ว7.2 ป.6/1 

ว8.1 ป6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 

รวมทัง้หมด 37 ตวัชีว้ดั 

สรปุ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ มจีุดประสงค์มุ่งใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาวธิคีดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิ

สรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์วจิารณ์ มทีกัษะสําคญัในการคน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการ

แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใช้ขอ้มูลที่หลากหลายและมปีระจกัษ์พยานที่

ตรวจสอบได ้

 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

       1.  ความหมายของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร (2545) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์

ประกอบดว้ยสื่อหลาย ๆ ชนิดจดัรวมไวเ้ป็นชุด เช่น คู่มอืแนะนําการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

หนังสอืเรยีน หนังสอือ้างองิ ใบงานแบบฝึกหดัแบบฝึกกจิกรรม วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทํา  

ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์อาจจดัทําในรูปแบบที่จะสามารถบูรณาการภายในกลุ่มหรอืระหว่าง

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใชส้ื่อแต่ละชนิดในชุดใหเ้หมาะสมกบัเวลา

และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

     ระพนิทร์  โพธิศ์ร ี(2549) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ไว้ว่า       

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ คอื สื่อการสอนที่ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรยีนรูท้ี่สะทอ้นถงึ

ปญัหาและความต้องการในการเรยีนรูเ้น้ือหา กจิกรรมการเรยีนรู ้ และกจิกรรมประเมนิผล      

การเรยีนรูท้ีนํ่ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ สามารถนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  



18 

 

     คณาภรณ์  รศัมมีารยี ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรว์่าเป็น

การจดัสื่อประสมต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด (Package) บรรจุอยู่ในซอง กล่องหรอืกระเป๋า

ตามทีผู่ส้รา้งจะทาํขึน้ ส่วนมากจะประกอบดว้ยชื่อเรือ่ง คาํชีแ้จง จุดมุ่งหมาย เน้ือหาการกําหนด

กจิกรรม สื่อการเรยีนรู ้(อาท ิสื่อพมิพ ์รปูภาพ วดีทีศัน์ วซีดี ีสื่อจาํลอง แผ่นสไลด)์ 

     ประทปี  ยอดเกตุ (2550) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ว่า สื่อ     

การเรยีนหลายอยา่งทีม่าประกอบเขา้ดว้ยกนั มคีวามสมัพนัธก์นั และมคีุณค่าเสรมิซึง่กนัและกนั

อย่างมรีะบบ สื่อการสอนอย่างหน่ึงอาจสอนเพื่อเรา้ความสนใจในขณะทีส่ ื่ออกีอย่างหน่ึงเพื่อ

อธบิาย ขอ้เทจ็จรงิทุกอยา่งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคซ์ึง่จดัไวด้ว้ยกนัอย่างเป็น

ชุดเป็นเครือ่งมอืถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรยีนไดด้าํเนินไปอยา่งมคีุณภาพ 

     ชาตชิาย  แป้นโพธิ ์(2551) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรว์่า สื่อ

ประสมทีส่รา้งขึน้มาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนมากขึน้ เพราะกจิกรรม

จะสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของบทเรยีน สามารถนําไปสู่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ี

และสงูขึน้ต่อไปได ้

     วรวทิย ์ นิเทศศลิป์ (2551) ไดก้ล่าวว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์คอื การนําระบบ

สื่อประสมที่สอดคล้องกับเน้ือหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยให้การเปลี่ยน

พฤตกิรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขัน้ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรนิ์ยมจดัไว้ใน

กล่องหรอืซองเป็นหมวด ๆ ภายในชุดจะประกอบดว้ย คู่มอืการใชส้ื่อการสอนทีส่อดคลอ้งกบั

เน้ือหาและประสบการณ์ เช่น ภาพประกอบ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนรูม้ ี

ประสบการณ์กวา้งขึน้ 

สรปุความหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์คอื นวตักรรมการสอนของสื่อประสมทีค่รู

สร้างขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัดและ     

ความสนใจของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และผู้เรยีนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์หรอืการฝึกหดั โดยให้สอดคลอ้งกบั

เน้ือหา จดุประสงค ์ซึง่จดัไวอ้ย่างเป็นชุด ๆ เพื่อช่วยพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องนักเรยีนและ

นําไปสู่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขี ึน้ของผูเ้รยีนต่อไป 

 2.  แนวคิดและหลกัการของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     บุญเกือ้  ควรหาเวช (2545) ไดก้ล่าวว่า ชุดการสอนหรอืชุดการเรยีนมาจากคําว่า 

Instructional Package หรอื Learning Package มแีนวคดิและหลกัการในการนําเอาชุด        

การสอนมาใชใ้นระบบการศกึษา พอจะสรปุได ้5 ประการ คอื 

     แนวคดิที ่ 1 การประยุกต์ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล การเรยีนการสอน

จะต้องคํานึงถงึความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นสําคญั วธิกีารสอนที่

เหมาะสมทีสุ่ดกค็อื การจดัการสอนรายบุคคลหรอืการศกึษาตามเอกตัภาพและการศกึษาดว้ย
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ตนเอง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมอีสิระในการเรยีนตามระดบัสติปญัญาความสามารถและ    

ความสนใจโดยมคีรคูอยแนะนําช่วยเหลอืตามความเหมาะสม 

     แนวคดิที่ 2 ความพยายามที่เปลี่ยนแนวการเรยีนการสอนไปจากเดมิการจดั       

การเรยีนการสอนแต่เดมินัน้ เรายดึครเูป็นหลกัเปลีย่นมาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเรยีน

เอง โดยการใชแ้หล่งความรูจ้ากสื่อหรอืวธิกีารต่าง ๆ การนําสื่อการสอนมาใชจ้ะต้องจดัใหต้รง

กบัเน้ือหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวชิาต่าง ๆ โดยนิยมจดัในรปูของชุดการสอน

การเรยีนในตนเอง 

     แนวคดิที ่ 3 การใช้สื่อการสอนไดเ้ปลี่ยนแปลงและขยายตวัออกไป การใช้สื่อ      

การสอนในปจัจุบนัไดค้ลุมไปถงึการใชว้สัดุสิน้เปลอืง เครื่องมอืต่าง ๆ รวมทัง้กระบวนการและ

กจิกรรมต่าง ๆ แต่เดมินัน้การผลติและการใชม้กัจะออกมาในรปูต่างคนต่างผลติ ต่างคนต่างใช้

เป็นสื่อเดีย่ว ๆ มไิดม้กีารจดัระบบการใชส้ื่อหลายอย่างมาผสมผสานกนัใหเ้หมาะสมและใชเ้ป็น

แหล่งความรูส้าํหรบัผูเ้รยีน แทนการใชค้รเูป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนตลอดเวลาแนวโน้ม

ใหม่จงึเป็นการผลติสื่อการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชุดการสอน อนัจะมผีลต่อการใชข้องคร ู คอื 

เปลีย่นจากการใชส้ื่อเพื่อช่วยครสูอนคอื ครเูป็นผูห้ยบิใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นใชส้ื่อการสอน

เพื่อช่วยผูเ้รยีนเรยีน คอื ใหผู้เ้รยีนหยบิและใชส้ื่อการสอนต่าง ๆ ดว้ยตนเองโดยอยู่ในรปูของ   

ชุดการสอน 

     แนวคดิที ่4 ปฏกิริยิาสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีน 

กบัสภาพแวดลอ้ม แต่ก่อนความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนในหอ้งเรยีน มลีกัษณะเป็นทาง

เดยีว คอื ผูส้อนเป็นผูนํ้าและผูเ้รยีนเป็นผูต้าม ผูส้อนมไิดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนจะมโีอกาสไดพู้ดก็

ต่อเมื่อผู้สอนให้พูด การตดัสนิใจของผูเ้รยีนส่วนใหญ่มกัจะตามผูส้อน ผู้เรยีนเป็นฝ่ายเอาใจ

ผูส้อนมากกว่าผูส้อนเอาใจผูเ้รยีน ผูส้อนวจิารณ์หรอืพดูเยาะเยย้ผูเ้รยีนในชัน้ โดยเฉพาะในกรณี

ทีผู่เ้รยีนตอบไมถู่กตอ้งตามทีผู่ส้อนชอบหรอืกระทาํอะไรผดิพลาด แต่ถ้าผูเ้รยีนทําอะไรดคีวรแก่

การชมเชยผูส้อนจะน่ิงเฉยเสยี เพราะถ้าหากชมกก็ลวัผูเ้รยีนจะเหลงิตวั ดงันัน้ผูเ้รยีนไทยส่วน

ใหญ่จงึพกเอาประสบการณ์ที่ไม่น่าพงึพอใจ เมื่อเตบิใหญ่ขึน้ในส่วนที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้เรยีนนัน้แทบจะไม่มเีอาเลย เพราะผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ผู้เรยีนคุยกนั

ผูเ้รยีนจงึไม่มโีอกาสฝึกฝนทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะเชื่อฟงัและเคารพความคดิเหน็ของผู้อื่น 

เมือ่เตบิโตจงึทาํงานรว่มกนัไมไ่ด ้นอกจากน้ีปฏกิริยิาสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้มก็

มกัอยู่กบัเพยีงชอลก์กระดานดําและบทเรยีนในหอ้งสีเ่หลีย่มแคบ ๆ หรอืในสนามหญ้าซึง่ส่วน

ใหญ่ถูกปล่อยให้รกรา้งเฉอะแฉะตามฤดูกาลผูส้อนมเีคยพาผูเ้รยีนออกไปสู่สภาพนอกโรงเรยีน

การเรยีนการสอน จงึจดัอยู่เพยีงในหอ้งเรยีนเป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มในปจัจุบนัและอนาคตของ

กระบวนการเรยีนรู้จงึต้องนําเอากระบวนการกลุ่มสมัพนัธ์มาใช้ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน

ประกอบกจิกรรมรว่มกนั ทฤษฎกีระบวนการกลุ่มจงึเป็นแนวคดิทางพฤตกิรรมศาสตรซ์ึง่นํามาสู่

การจดัระบบการผลติสื่อออกมาในรปูแบบชุดการสอน 
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     แนวคดิที ่5 การจดัสภาพสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูไ้ดย้ดึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูม้าใช ้  

โดยจดัสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถงึ ระบบการเรยีนการสอนที่

เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนด้วยตนเอง มทีางทราบว่าการตดัสนิใจ

หรอืการทาํงานของตนถูกหรอืผดิอยา่งไร มกีารเสรมิแรงบวกทีท่าํใหผู้เ้รยีนภาคภูมใิจทีไ่ดท้ําถูก

หรอืคดิถูก อนัจะทําใหก้ระทําพฤตกิรรมนัน้ซํ้าอกีในอนาคต และใหค้่อยเรยีนรูไ้ปทลีะขัน้ตอน

ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรยีนเองโดยไม่มใีครบงัคบั การจดัสภาพการณ์ที่จะ

เอื้ออํานวยต่อการเรยีนรู้ตามนัยดงักล่าวข้างต้น จะมเีครื่องมอืช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ปลายทาง โดยการจดัการสอนแบบโปรแกรมและใชชุ้ดการสอนเป็นเครือ่งมอืสาํคญั 

 จากแนวคดิและหลกัการ สรปุไดว้่า การผลติชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการเรยีน  

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้โดยครผููส้อนต้องเป็นผูช้ีแ้นะ สรา้งแรงจงูใจ และ

ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการปฏบิตัมิากทีสุ่ด 

 3.   ประเภทของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     ชยัยงค์  พรหมวงค์ (2545) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนเกดิประสบการณ์หรอืการเรยีนรูน้ัน้ โรงเรยีนมกัจะจดัเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. กจิกรรมในหลกัสูตร หมายถงึ กจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้ในลกัษณะ

ทีม่สี่วนสมัพนัธก์บับทเรยีนตามทีห่ลกัสตูรกําหนดไวเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ความเขา้ใจใน

บทเรยีนเกดิกระบวนการในทางความคดิ มทีศันคตแิละค่านิยมในทางทีด่ ี เป็นต้น โดยทัว่ไป

กจิกรรมในหลกัสูตรทีจ่ดัขึน้ในหอ้งเรยีนมกัมกีารว่างแผนไวล้่วงหน้า โดยผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนมี

ส่วนรว่มดว้ยกไ็ด ้จากนัน้จะนํากจิกรรมทีว่างแผนมาปฏบิตัใินหอ้งเรยีน มลีําดบัขัน้ตอนเริม่จาก

ขัน้นํากิจกรรม ขัน้ปฏบิตัิกิจกรรมและขัน้สรุปกิจกรรม กิจกรรมที่จดัขึ้นในห้องเรยีนเพื่อ        

การเรยีนรูม้อียู่หลายรปูแบบ เช่น เพลงเกม บทบาทสมมต ิเล่านิทานประกอบเรื่องการบรรยาย 

การสาธติ โครงงาน การเขา้กลุ่มโตว้าทวีดีโีอการวเิคราะหจ์ากสถานการณ์และประสบการณ์จรงิ 

2. กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิการเรยีน     

การสอนในชัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อช่วยพฒันาความสามารถตลอดจนความสนใจของผูเ้รยีน กจิกรรม

เสรมิหลกัสูตรทีจ่ดัขึน้ในโรงเรยีนนัน้ มอียู่หลายชนิด เช่น กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเชงิวชิาการ

ไดแ้ก่ ชมรมต่าง ๆ 

     วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2547) ได้กล่าวว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรส์ามารถจําแนกตาม

ลกัษณะของการใช้งาน ซึง่นักการศกึษาไดแ้บ่งประเภทของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรอ์อกเป็น   

3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สําหรบัประกอบคําบรรยาย หรอืชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรส์ําหรบัครูเป็นชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีก่ําหนดกจิกรรมและสื่อการเรยีนให้ครูใช้

ประกอบคําบรรยายเพื่อเปลี่ยนบทบาทครูให้พูดน้อยลงและเปิดโอกาสให้นักเรยีนเข้าร่วม

กจิกรรมการเรยีนมากขึน้ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรน้ี์จะมเีน้ือหาเพยีงหน่วยเดยีว 
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2. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบกจิกรรมกลุ่ม ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบน้ี 

มุ่งเน้นที่ตวัผู้เรยีนให้ประกอบกจิกรรมร่วมกนัและอาจจดัการเรยีนรู ้ ในรูปของศูนยก์ารเรยีน   

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบกจิกรรมกลุ่มจะประกอบไปด้วยชุดย่อยที่มจีํานวนเท่ากบัจํานวน

ศูนย์ที่แบ่งไว้ในแต่ละหน่วยในแต่ละศูนย์จะมีสื่อการเรียนหรอืบทเรยีนครบชุดตามจํานวน

นกัเรยีน ในศูนยก์จิกรรมนัน้หรอืสื่อการเรยีนอาจจดัใหผู้เ้รยีนทัง้ศูนยใ์ชร้่วมกนัได ้ผูท้ีเ่รยีนจาก

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบกจิกรรมกลุ่มอาจจะต้องการความช่วยเหลอืจากครูเพยีงเลก็น้อย

ในระยะเริม่ต้นเท่านัน้ หลงัจากคุน้เคยต่อวธิกีารใชแ้ลว้ผูเ้รยีนจะสามารถช่วยเหลอืกนัละกนัได้

เองระหว่างประกอบกจิกรรมการเรยีน หากมปีญัหาผูเ้รยีนจะสามารถซกัถามครไูดเ้สมอ 

3. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรร์ายบุคคล หรอืชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์างไกล 

เป็นชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ี่จดัระบบขึน้เพื่อให้ผูเ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง ตามลําดบัขัน้ตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคลเมื่อศกึษาจบแลว้จะทําการทดสอบประเมนิผลความก้าวหน้าและ

ศึกษาชุดอื่นต่อไปตามลําดับเมื่อมีปญัหาผู้เรียนจะปรึกษากันเองได้ ผู้สอนพร้อมให ้           

ความช่วยเหลอืทนัทใีนฐานะผูแ้นะนําหรอืผูป้ระสานงานทางการเรยีน 

     ชยัยงค์  พรหมวงค์ (2545) ได้จําแนกประเภทของกิจกรรมการเรยีนการสอน 

แนวคดิในการผลติชุดการเรยีนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 

1. ชุดการเรยีนการสอนประกอบคําบรรยายเป็นชุดการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ขยาย 

เน้ือหาสาระสอนแบบบรรยายใหช้ดัเจนขึน้โดยกําหนดกจิกรรม และสื่อการสอนใหค้รใูชป้ระกอบ 

การบรรยายซึง่จะมเีน้ือหาเพยีงหน่วยเดยีว และใชก้บัผูเ้รยีนทัง้ชัน้โดยแบ่งหวัขอ้ทีจ่ะบรรยาย

และกิจกรรมไว้ตามลําดบัขัน้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนและเพื่อเปลี่ยนบทบาท       

การพูดของครูให้น้อยลงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีน

มากยิง่ขึน้ มกัจะบรรจใุนกล่องทีม่ขีนาดความเหมาะสม 

2. ชุดการเรยีนการสอนสําหรบักจิกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นทีต่วัผูเ้รยีนไดป้ระกอบ

กจิกรรมร่วมกนั ครจูะเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้รรยายเป็นผูแ้นะนําช่วยเหลอืผู้เรยีน อาจจดัใน

หอ้งเรยีนแบบศูนยแ์ต่ละชุด การเรยีนการสอนประกอบดว้ยชุดการสอนย่อยทีม่จีาํนวนเท่ากบัที่

แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วยในแต่ละศูนยม์สีื่อบทเรยีนครบชุดตามจาํนวนเรยีนในศูนยก์จิกรรมนัน้ ซึง่

จดัไวเ้ป็นสื่อประกอบอาจใชเ้ป็นสื่อรายบุคคลหรอืทัง้กลุ่มใชร้่วมกนักไ็ด ้ เมื่อจบการเรยีนในแต่

ละศูนยก์จิกรรมนัน้ ซึ่งจดัไวเ้ป็นสื่อประสมอาจใชเ้ป็นสื่อรายบุคคลหรอืทัง้กลุ่มใชร้่วมกนัก็ได ้

เมื่อจบการเรยีนในแต่ละศูนยแ์ล้ว ผู้เรยีนที่จะเรยีนเสรมิก็สามารถศกึษาได้จากศูนยส์ํารองที่

จดัเตรยีมไวโ้ดยไมต่อ้งเสยีเวลาทีจ่ะรอคอยผูอ้ื่น 

3. ชุดการเรยีนรายบุคคล เป็นชุดการเรยีนการสอนทีจ่ดัไวใ้หผู้เ้รยีนเรยีนดว้ย

ตนเองตามคําแนะนําทีร่ะบุไว้ แต่อาจมกีารปรกึษากนัระหว่างเรยีนได ้ และเมื่อสงสยัไม่เขา้ใจ

บทเรยีนตอนไหนสามารถไตร่ถามคร ู นิยมใชห้้องเรยีนที่มลีกัษณะพเิศษแบ่งสดัส่วนสําหรบั
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ผู้เรยีนแต่ละคนซึ่งเรยีกว่าห้องเรยีนรายบุคคล ชุดการเรยีนการสอนรายบุคคลน้ีเน้นหน่วย     

การสอนยอ่ยจงึนิยมเรยีกว่า “บทเรยีนโมดุล” 

4. ชุดการเรยีนการสอนทางไกล  เป็นชุดการเรยีนการสอนสําหรบัผูเ้รยีนอยู ่ 

ต่างถิน่ต่างเวลามุ่งสอนให้ผู้เรยีนศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเขา้ชัน้เรยีน ประกอบด้วยสื่อ

ประเภทสิง่พมิพร์ายการวทิยุกระจายเสยีงวทิยุ โทรทศัน์ ภาพยนตรแ์ละการสอนเสรมิตามศูนย ์

บรกิารการศกึษา เช่น ชุดการเรยีนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

     สรุป ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตร์แบบกิจกรรมกลุ่มมุ่งเน้นที่ตวัผู้เรยีนได้ประกอบกจิกรรมร่วมกนั ครูจะเปลี่ยน

บทบาทจากผูบ้รรยายเป็นผูแ้นะนําช่วยเหลอืผูเ้รยีน    โดยใชแ้นวคดิของวชิยั  วงษ์ใหญ่ และ

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์

 4.  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรน์ัน้มคีวามสําคญัต่อการสรา้งชุดกจิกรรม

วทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างยิง่เพราะจะเป็นแนวทางในการสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรน์ัน้เป็นไป

อยา่งมรีะบบและสมบรูณ์ในตวัเอง ดงัที ่

     ทศินา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

1. ชื่อกิจกรรมประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรมชื่อกิจกรรมและเน้ือหาของ

กจิกรรมนัน้ 

2. คาํชีแ้จง เป็นส่วนทีอ่ธบิายความมุง่หมายหลกัของกจิกรรมและลกัษณะของ 

การจดักจิกรรมเพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมาย 

3. จดุมุง่หมาย เป็นส่วนทีร่ะบุมุง่หมายทีส่าํคญัของกจิกรรม 

4. ความคดิรวบยอด เป็นส่วนทีร่ะบุเน้ือหาหรอืมโนทศัน์ของกจิกรรมนัน้ส่วนน้ี 

ควรไดร้บัการยํา้และเน้นเป็นพเิศษ 

5. สื่อ เป็นส่วนทีร่ะบุถงึวสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการดําเนินกจิกรรมเพื่อช่วยให้

ครทูราบว่าตอ้งเตรยีมอะไรบา้ง 

6. เวลาทีใ่ช ้เป็นส่วนทีร่ะบุเวลาโดยประมาณว่ากจิกรรมนัน้ควรใชเ้วลาเพยีงใด 

7. ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม เป็นส่วนทีร่ะบุในการจดักจิกรรมเพื่อใหบ้รรลุ 

ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ วธิกีารจดักจิกรรมน้ีไว้เป็นขัน้ตอน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกบั        

หลกัวชิาและยงัเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ครใูนการดําเนินการ 

     7.1 ขัน้นํา เป็นการเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน 

     7.2 ขัน้กิจกรรม เป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม       

การเรยีนรูท้าํใหเ้กดิประสบการณ์นําไปสู่การเรยีนรูต้ามเป้าหมาย 
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     7.3 ขัน้อภปิราย เป็นส่วนทีน่ักเรยีนจะไดม้โีอกาสนําประสบการณ์ทีไ่ดร้บั

จากขัน้กิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอภปิรายเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ที่

กวา้งขวางออกไปอกี 

     7.4 ขัน้สรุป เป็นส่วนที่ครูและนักเรยีนประมวลขอ้ความรู้ที่ได้จากขัน้

กจิกรรมและขัน้อภปิราย นํามาสรปุหาสาระสาํคญัทีจ่ะสามารถนําไปใชต่้อไปได ้

     7.5 ขัน้ฝึกปฏบิตั ิ เป็นส่วนทีช่่วยใหน้ักเรยีนไดนํ้าความรูจ้ากการเรยีนใน

กจิกรรมไปฝึกปฏบิตัเิพิม่เตมิ 

     7.6 ขัน้ประเมนิผล เป็นส่วนทีว่ดัความรู ้ความเขา้ใจของนักเรยีนหลงัจาก 

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนทุกขัน้ตอนแล้วโดยให้ทําแบบฝึกกิจกรรมทบทวนท้าย            

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

     กดิานนัท ์ มะลทิอง (2540) ไดแ้บ่งส่วนประกอบของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ดงัน้ี 

1. คู่มอืการใช้ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์เป็นคู่มอืที่จดัทําขึ้น เพื่อให้ผู้ใช ้         

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศึกษาและปฏิบัติตามให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจ

ประกอบดว้ยแผนการสอนสิง่ทีค่รตู้องเตรยีมก่อนการสอน บทบาทของนักเรยีนและการจดัชัน้

เรยีนในกรณขีองชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีมุ่ง่ใชก้บักลุ่มยอ่ย เช่น ในศูนยก์ารเรยีน 

2. คาํสัง่ เพื่อกําหนดแนวทางในการสอน 

3. เน้ือหาบทเรยีนจดัอยู่ในรปูของสไลด์ ฟิลม์สตรปิ เทปบนัทกึเสยีง วสัดุ

กราฟิก มว้น วดีทีศัน์ หนงัสอืบทเรยีน บทเรยีนคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

4. กิจกรรมการเรยีนเน้นให้นักเรยีนทํารายงาน กิจกรรมที่กําหนดให้หรอื

คน้ควา้ต่อจากบทเรยีนไปแลว้เพื่อความรูท้ีก่วา้งขวางขึน้ 

5. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาบทเรยีนนัน้เพื่อการประเมนิ 

จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ข้างต้น ผู้จดัทําได้วิเคราะห์

องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมและนําไปใชส้รา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง การอ่าน – เขยีน

อกัษรภาษาจนีเบือ้งต้นประกอบดว้ย คําชีแ้จงสําหรบัคร ูบทบาทผูเ้รยีน บตัรคําสัง่ บตัรเน้ือหา 

บตัรกจิกรรม บตัรเฉลยกจิกรรม แบบทดสอบหลงัเรยีน แผนการจดัการเรยีนรู ้

     สุวทิย์  มูลคํา และอรทยั  มูลคํา (2545) ได้แบ่งองค์ประกอบของชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 

1. คู่มอืการใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เป็นคู่มอืและแผนการสอนสําหรบัครู

หรือนักเรียนตามแต่ชนิดของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในคู่มือจะชี้แจงถึงวิธีการใช ้           

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์อาจจะทาํเป็นเล่มหรอืแผ่นพบักไ็ด ้

2. บตัรคําสัง่หรอืคําแนะนําจะเป็นส่วนที่บอกใหน้ักเรยีนดําเนินการเรยีนหรอื

ประกอบกิจกรรมแต่ละอย่างตามขัน้ตอนที่กําหนดไว้มกัจะอยู่ในรูปของกระดาษแขง็ ซึ่งจะ

ประกอบดว้ย 
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     2.1 คาํอธบิายในเรือ่งทีจ่ะศกึษา 

     2.2 คาํสัง่ใหน้กัเรยีนดาํเนินกจิกรรม 

     2.3 การสรปุบทเรยีน 

3. เน้ือหาสาระและสื่อ จะบรรจไุวใ้นรปูของสื่อต่าง ๆ อาจประกอบดว้ยบทเรยีน 

โปรแกรมสไลด ์ เทปบนัทกึเสยีง วดิโีอ แผ่นภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจาํลอง ของตวัอย่าง 

รปูภาพ เป็นต้น นักเรยีนจะศกึษาจากสื่อการสอนต่าง ๆ ทีบ่รรจุในชุดการสอนตามบตัรคําที่

กําหนดไวใ้ห ้

4. แบบประเมนิผล นักเรยีนจะทําการประเมนิผลความรูด้ว้ยตนเองก่อนและ

หลงัเรยีนแบบประเมนิผลที่อยู่ในชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรอ์าจจะเป็นแบบฝึกหดัใหเ้ตมิคําลงใน

ช่องว่าง เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งจบัคู่ ดผูลจากการทดลอง หรอืใหท้าํกจิกรรมส่วนประกอบขา้งต้น

น้ีจะบรรจอุยูใ่นกล่องหรอืซองจดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใชนิ้ยมแยกออกเป็นส่วน

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

     1. กล่อง 

     2. สื่อการสอนและบตัรบอกชนิดของสื่อการสอนเรยีงตามการใช ้

     3. บนัทกึการสอน ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัวชิาและหน่วยการสอน 

3.2 รายละเอยีดเกีย่วกบันกัเรยีน 

3.3 เวลา จาํนวนชัว่โมง 

3.4 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

3.5 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

3.6 เน้ือหาวชิาและประสบการณ์ 

3.7 กจิกรรมและสื่อการสอนประกอบวธิสีอน 

3.8 การประเมนิผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 

 

สรุปองค์ประกอบของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้มอีงค์ประกอบ

ดงัต่อไปน้ี ได้แก่ คํานํา สารบญั คําชี้แจงสําหรบันักเรยีน มาตรฐานการเรยีนรู ้ ตวัชี้วดั 

จุดประสงค ์ การเรยีนรู ้แบบทดสอบก่อนเรยีน ใบความรู ้ ใบกจิกรรม แบบบนัทกึกจิกรรม 

แบบทดสอบ ทา้ยบทเรยีนและบรรณานุกรม 

 5.   ขัน้ตอนการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2547) ได้แบ่งขัน้ตอนการผลิตชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์           

ไว ้10 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. ศกึษาเน้ือหาสาระของวชิาทัง้หมดอยา่งละเอยีดว่าสิง่ทีเ่ราจะนํามาทาํเป็นชุด 
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กจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้จะมุ่งเน้นให้เกดิหลกัการของการเรยีนรูอ้ะไรบา้งให้กบันักเรยีนนําวชิาที่

ได้ทําการศกึษาวเิคราะห์แล้วมาแบ่งเป็นหน่วยการเรยีนการสอน และในแต่ละหน่วยนัน้จะม ี   

หวัเรื่องย่อย ๆ รวมอยูอ่กี ซึง่จะต้องศกึษาพจิารณาใหล้ะเอยีดชดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการซํ้าซอ้น

ในหน่วยอื่น ๆ อนัจะสรา้งความสบัสนใหก้บันกัเรยีนไดแ้ละควรคํานึงถงึการแบ่งหน่วยการเรยีน

การสอนของแต่ละวชิานัน้ ควรจะเรยีงลําดบัขัน้ตอนของเน้ือหาสาระให้ถูกต้องว่าอะไรเป็น

สิ่งจําเป็นที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก่อนอันเป็นพื้นฐานตามขัน้ตอนของความรู้และลักษณะ

ธรรมชาตขิองวชิานัน้ ๆ 

2. เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระและแบ่งหน่วยการเรยีนการสอนได้แล้วจะต้อง

พจิารณาตดัสนิใจอีกครัง้หน่ึงว่าจะทําชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์การเรยีนรูแ้บบใดโดยคํานึงถึง

ขอ้กําหนดว่า นักเรยีนคอืใคร (Who is the Learner) จะใหอ้ะไรกบันักเรยีน (Give What 

Condition) จะใหท้ํากจิกรรมอย่างไร (Does What Activities) จะทําไดด้อีย่างไร (How Well 

Criterion) สิง่เหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกําหนดการเรยีน 

3. กําหนดหน่วยการเรยีนการสอน โดยประมาณเน้ือหาสาระที่เราจะสามารถ

ถ่ายทอดความรูแ้ก่นกัเรยีนไดต้ามชัว่โมงทีก่ําหนด โดยคํานึงถงึว่าเป็นหน่วยทีน่่าสนุกน่าเรยีนรู้

ให้ความชื่นบานแก่นักเรยีน หาสื่อการเรยีนได้ง่ายพยายามศกึษาวเิคราะห์ให้ละเอยีดอกีครัง้

หน่ึงว่าหน่วยการเรยีนการสอนน้ีมหีลกัการหรอืความคดิรวบยอดอะไรและมหีวัขอ้เรื่องย่อย ๆ 

อะไรอกีบา้งทีร่วมกนัอยู่ในหน่วยน้ี แต่ละหวัเรื่องย่อยมคีวามคดิรวบยอดหรอืหลกัการย่อย ๆ 

อะไรอกีบา้งทีต่อ้งศกึษาพยายามดงึเอาแก่นของหลกัการเรยีนรูอ้อกมา 

4. กําหนดความคดิรวบยอด ความคดิรวบยอดทีเ่รากําหนดขึน้จะตอ้งสอดคลอ้ง 

กบัหวัเรื่องโดยสรุปแนวความคดิสาระและหลกัเกณฑ์ที่สําคญั เพื่อเป็นแนวทางในการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกนั เพราะความคดิรวบยอดเป็นเรื่องของความเขา้ใจอนั

เกิดจากประสาทสมัผสักบัสิง่แวดล้อมเพื่อตีความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมทางสมองแล้ว   

สิง่ใหม่ไปเชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิเกดิเป็นความคดิรวบยอดฝงัอยู่ในความทรงจํามนุษย์

ตอ้งมปีระสบการณ์ต่าง ๆ พอสมควรจงึจะสรุปแก่นแทข้องการเรยีนรูเ้กดิเป็นความคดิรวบยอด

ได ้

5. กําหนดจุดประสงค์การเรยีน การกําหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้จะต้อง

สอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอดโดยกําหนดเป็นจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ซึง่หมายถงึความสาม

รถของนักเรยีนทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ไดจ้ากภายหลงัจากการเรยีนการสอนบทเรยีนแต่ละเรื่อง

จบไปแล้วโดยผู้สอนสามารถวดัได้จากจุดมุ่งหมายเชงิพฤติกรรมน้ี ถ้าผู้สอนกําหนดระบุให้

ชดัเจนมากขึน้เท่าใดกย็ิง่มทีางประสบผลสําเรจ็ในการสอนมากขึน้เท่านัน้ ดงันัน้จงึควรใชเ้วลา

ตรวจสอบจดุประสงคก์ารเรยีนแต่ละขอ้ใหถู้กตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาสาระการเรยีนรู ้
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6. การวเิคราะหง์านคอื การนําจดุประสงคก์ารเรยีนแต่ละขอ้มาทาํการวเิคราะห ์

งานเพื่อหากจิกรรมการเรยีนการสอน แล้วจดัลําดบักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมถูกต้อง

สอดคลอ้งกบัจดุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นแต่ละขอ้ 

7. เรยีงลําดบักจิกรรมการเรยีนภายหลงัจากทีเ่รานําจุดประสงคก์ารเรยีนแต่ละ

ขอ้มาวเิคราะห์งานและเรยีงลําดบักิจกรรมของแต่ละขอ้เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลนืของ   

การเรยีนการสอน จะตอ้งนํากจิกรรมการเรยีนของแต่ละขอ้ทีท่ําการวเิคราะหง์านและเรยีงลําดบั

กจิกรรมไว้แล้วทัง้หมดนํามาหลอมรวมเป็นกจิกรรมการเรยีนขัน้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อไม่ให้เกิด   

การซํ้าซ้อนในการเรยีนโดยคํานึงถงึพฤติกรรมพื้นฐานของนักเรยีน (Entering Behavior) 

วธิดีําเนินการใหม้กีารเรยีนการสอนขึน้ (Instruction Procedures) ตลอดจนการตดิตามผลและ

การประเมนิผลพฤตกิรรมที่นักเรยีนแสดงออกมาเมื่อมกีารเรยีนการสอนแล้ว (Performance 

Assessment) 

8. สื่อการเรยีน คอื วสัดุ อุปกรณ์และกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ครูและนักเรยีน

จะต้องกระทําเพื่อเป็นแนวทางในการเรยีนรู ้ซึง่ครจูะต้องทําขึน้และจดัหาไวใ้หเ้รยีบรอ้ย ถ้าสื่อ        

การเรยีนเป็นของทีใ่หญ่โตหรอืมคีุณค่าที่จะต้องจดัเตรยีมมาก่อนจะต้องเขยีนบอกไวใ้หช้ดัเจน

ในคู่มอืครเูกี่ยวกบัการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูว้่าจะไปจดัหาได ้ ณ ทีใ่ด เช่น 

เครือ่งฉายสไลด ์เครือ่งบนัทกึเสยีง และพวกสิง่ทีเ่กบ็ไวไ้ม่ไดท้นทานเพราะเกดิการเน่าเสยี เช่น 

ใบไม ้พชื สตัว ์เป็นตน้ 

9. การประเมนิผล คอืการตรวจสอบหลงั จากการเรยีนการสอนแลว้ไดม้กีาร

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามที่จุดประสงค์การเรยีนรูก้ําหนดไว้หรอืไม่ การประเมนิผลน้ีจะใช้

วธิกีารใดกต็ามแต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีเ่ราตัง้ไว ้ถ้าการประเมนิผลไม่ตรง

ตามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวเ้มือ่ใด ความยตุธิรรมกจ็ะไม่เกดิขึน้กบัตวันักเรยีนและไม่ตรงเป้าหมายที่

กําหนดไว ้การเรยีนรูใ้นสิง่นัน้กจ็ะไม่เกดิขึน้ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้มาก็

เป็นการเสยีเวลาและไมม่คีุณภาพ 

10. การทดลองใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารสอนเพื่อหาประสทิธภิาพ เมื่อ

พจิารณาถงึรปูแบบของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูว้่าจะผลติออกมาในขนาดเท่าไร และ

รปูแบบของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูจ้ะออกมาเป็นซอง แฟ้ม หรอืกล่องสุดแลว้แต่

ความสะดวกในการใช ้ การเก็บรกัษาและความสวยงามการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม

วทิยาศาสตรเ์พื่อปรบัปรุงให้เหมาะสมควรนําไปทดลองใช้กบักลุ่มย่อยดูก่อนเพื่อตรวจสอบหา

ขอ้บกพรอ่งและแกไ้ขปรบัปรุงอย่างด ีแลว้จงึนําไปทดลองใชก้บัเดก็ทัง้ชัน้หรอืกลุ่มใหญ่ ๆ โดย

กําหนดขัน้ตอนไวด้งัน้ี 
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     10.1 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูท้ีต่้องการความรูเ้ดมิของนักเรยีน

หรอืไม ่

     10.2 การนําเข้าสู่บทเรยีนของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรยีนรู้น้ี

เหมาะสมหรอืไม ่

     10.3 การประกอบกิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามสบัสนวุ่นวายกับ

นกัเรยีนและดาํเนินไปตามขัน้ตอนทีก่ําหนดหรอืไม ่

     10.4 การสรปุผลการเรยีนการสอนเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ ความคดิรวบยอด 

หรอืหลกัการสําคญัของการเรยีนรูใ้นหน่วยนัน้ ๆ ดหีรอืไม่ หรอืจะต้องตรวจปรบัเพิม่เตมิ

อยา่งไร 

      10.5 การประเมนิผลหลงัการเรยีนเพื่อตรวจสอบดูว่าพฤตกิรรมการเรยีนรู้

ทีเ่ปลีย่นแปลงเกดิขึน้นัน้ในความเชื่อมัน่ไดม้ากน้อยแค่ไหน 

จากการศกึษาขัน้ตอนการสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรผ์ูว้จิยัสรุปขัน้ตอนการ

สรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ดด้งัน้ี ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสูตร     

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาสาสตร ์ มาตรฐานการเรยีนรู ้ ตวัชีว้ดั จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เน้ือหา

สาระของวชิา เวลา งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง กําหนดจํานวนชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์ามเน้ือหา 

กําหนดแนวคดิทฤษฎทีีนํ่ามาใชก้ําหนดรปูแบบกระบวนการเรยีนรูว้เิคราะหง์านใหส้อดคลอ้งให้

สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบประเมนิผล กําหนดสื่อและแหล่งเรยีนรู ้ หาประสทิธภิาพ

ของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ําหนดขัน้ตอนการใชด้งัน้ี ขัน้นําเขา้สู่

บทเรยีน ขัน้กจิกรรม ขัน้อภปิราย และลงขอ้สรปุ ขัน้สรปุ ขัน้ฝึกปฏบิตั ิขัน้ประเมนิผล 

 6.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

     ชยัยงค ์ พรหมวงค ์(2545) ไดก้ล่าวถงึประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์

ว่า หมายถงึ การนําชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ปทดลองใชต้ามขัน้ตอนทีก่ําหนดไว้ในแต่ระบบ 

เพื่อนําขอ้มูลมาปรบัปรุงใหเ้กดิผลตามเกณฑท์ี่กําหนดแล้วจงึนําไปทดลองจรงิ ประสทิธภิาพ

ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จะกําหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมที่พงึพอใจโดยถอืว่าชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ี่มปีระสทิธภิาพนัน้จะต้องเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้ 80/80 หมายความว่า จาํนวนนักเรยีนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 

1. การกําหนดประสทิธภิาพ หมายถงึ ระดบัของประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม

วทิยาศาสตร ์ ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ หากชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพถงึ

ระดบัเกณฑแ์ลว้ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรน์ัน้มคีุณค่าต่อการนําไปสอนนักเรยีนได ้การกําหนด

มาตรฐานให้มคีุณค่าเท่าใดนัน้ ผู้สอนเป็นผู้พจิารณาตามความพอใจโดยปกติเน้ือหาที่เป็น

ความรูค้วามจาํมกักําหนดไว ้80/80 85/85 หรอื 90/90 ส่วนเน้ือหาทีเ่ป็นทกัษะอาจตัง้ไวต้ํ่ากว่า

น้ี เช่น 75/75 การยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัประสทิธภิาพเมื่อทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
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วทิยาศาสตรแ์ล้วสามารถหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ด้แลว้นําประสทิธภิาพ

ของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ี่หาได้ไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานที่ตัง้ไว ้ เพื่อดูว่าเรายอมรบั

ประสทิธภิาพหรอืไมก่ารยอมรบัประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ม ี3 ระดบั คอื 

     1. สงูกว่าเกณฑ ์

     2. เท่าเกณฑ ์

     3. ตํ่ากว่าเกณฑแ์ต่ยอมรบัไดว้่ามปีระสทิธภิาพ 25 % 

2. การทดลองประสทิธภิาพ เมื่อผลติชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรข์ึน้มาแลว้ต้องนํา

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ปหาประสทิธภิาพตามขัน้ตอนดงัน้ี 

     2.1 การทดลองแบบ (1:1) คอื การทดลองกบัผูเ้รยีน 3 คน โดยใชผู้เ้รยีนที่

มรีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง ปานกลาง และตํ่า นําผลทีไ่ดห้าประสทิธภิาพเสรจ็แลว้นํามา

ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ ปกตคิะแนนทีไ่ดจ้ากการทดลองจะตํ่ากว่าเกณฑ ์

     2.2 ทดลองกลุ่มเลก็ (1:10) คอื การทดลองกบัผูเ้รยีน 6 -10 คน โดยใช้

ผูเ้รยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง ปานกลาง และตํ่า นําผลทีไ่ดห้าประสทิธภิาพเสรจ็

แลว้นํามาปรบัปรงุใหส้มบรูณ์ 

     2.3 การทดลองภาคสนาม (1:100) คอื การทดลองกบันกัเรยีนทัง้ชัน้ 

จาํนวน  30 - 100 คน นําผลทีไ่ดห้าประสทิธภิาพเสรจ็แลว้นํามาปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ หากตํ่ากว่า

เกณฑท์ีก่ําหนดไวต้อ้ง กําหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารสอนใหม ่

3. การกําหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพ 

   เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรท์ีจ่ะช่วยให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้ เป็นระดบัที่ผูผ้ลติชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรพ์งึ

พอใจว่าหากชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพถงึระดบันัน้แลว้ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์

นัน้กม็คีุณค่าต่อการลงทุนผลติออกมาเป็นจาํนวนมาก การกําหนดเกณฑ ์ประสทิธภิาพ กระทํา

ไดโ้ดยการประเมนิผลพฤตกิรรมของนักเรยีน 2 ประเภท คอื พฤตกิรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) 

และพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ย (ผลลพัธ)์ โดยกําหนดค่าประสทิธภิาพ E1 (ประสทิธภิาพกระบวนการ) 

E2 (ประสทิธภิาพผลลพัธ)์ 

 สรุปจากการหาประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์จากนักคดิ ผู้วจิยัได้

กําหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ตามเกณฑ ์75/75 เน่ืองจากเป็นชุดกจิกรรม

วิทยาศาสตร์ที่เน้นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และการปฏิบัติที่แสดงออกถึง

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ละเกดิผลการวจิยัทีม่คีุณภาพเชื่อถอืได ้

 7.  ประโยชน์ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

 ในการนําชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์การเรยีนมาใช้นัน้ นักการศกึษาได้กล่าวถึง

คุณประโยชน์ของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
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     กาญจนา  เกียรติประวัติ (2542) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตร ์ไวด้งัน้ี 

1. ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนของคร ูลดบทบาทในการบอกของคร ู

2. ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนักเรยีน เพราะสื่อประสมทีไ่ดจ้ดัไว้

ในระบบเป็นการแปรเปลีย่นกจิกรรม และช่วยรกัษาระดบัความสนใจของผูเ้รยีนตลอดเวลา 

3. เปิดโอกาสให้นักเรยีนศกึษาด้วยตนเอง ทําให้มลีกัษณะในการแสวงหา

ความรูพ้จิารณาขอ้มลู ฝึกความรบัผดิชอบ และการตดัสนิใจ 

4. เป็นแหล่งความรูท้ีท่นัสมยั และคาํนึงถงึหลกัจติวทิยาในการเรยีนรู ้

5. ช่วยขจดัปญัหาการขาดคร ูเพราะผูเ้รยีนสามารถศกึษาดว้ยตนเองได ้

 6. ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใช้ไดทุ้กเวลา และไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะในโรงเรยีน 

    ชยัยงค์  พรหมวงค์ (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรยีน ซึ่งสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยใหผู้้อ่านถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ที่สลบัซบัซอ้นซึง่มลีกัษณะ

เป็นนามธรรมสูง เช่น การทํางานของเครื่องจกัรกล อวยัวะในร่างกาย การเจรญิเตบิโตของสตัว์

ชัน้ตํ่า 

2. ช่วยเรา้ความสนใจของนักเรยีนต่อสิง่ที่กําลงัศกึษา เพราะชุดกจิกรรม

วทิยาศาสตรก์ารเรยีนจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนของตนเอง 

3. เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็ ฝึกการตดัสนิใจ แสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผู้สอน เพราะชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรก์ารเรยีนผลติไว้ เป็นหมวดหมู่หยบิไปใช้ได้ทนัท ี โดยเฉพาะผู้ไม่ค่อยมเีวลาใน    

การเตรยีมการล่วงหน้า 

5. ทาํใหก้ารเรยีนของนักเรยีนเป็นอสิระจากอารมณ์คร ูชุดการเรยีนสามารถทํา

ใหน้กัเรยีนเรยีนไดต้ลอดเวลาไมว่่าครผููส้อนจะมสีภาพหรอืขดัขอ้งทางอารมณ์มากน้อยเพยีงใด 

6. ช่วยให้นักเรยีนเป็นอิสระจากบุคลกิของครูผู้สอน เน่ืองจากชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรท์ําหน้าที่ถ่ายทอดความรูแ้ทนคร ู แมค้รูจะพูดหรอืสอนไม่เก่ง นักเรยีนกส็ามารถ

เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจากชุดการเรยีนทีผ่่านการหาประสทิธภิาพมาแลว้ 

7. ช่วยใหค้รวูดัผลการเรยีนรูไ้ดต้รงตามความมุง่หมาย 

8. ช่วยสรา้งการเรยีนแบบต่อเน่ืองหรอืการศกึษานอกระบบ เพราะชุดการเรยีน 

สามารถนําไปสอนผูเ้รยีนไดทุ้กสถานที ่และทุกเวลา 

9. สามารถปรบัปรงุการสื่อความหมายระหว่างนักเรยีนกบัคร ูนอกจากน้ีชุดการ

สอนหรอืชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ารเรยีนรูย้งัมคีุณค่าและประโยชน์ต่อผูเ้รยีนดา้นอื่น ๆ ดงัที ่     
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 อุษา  คาํประกอบ (2530, อา้งถงึใน  Harris Berger, 1973 :  201-203) ดงัน้ี 

 1. ผูเ้รยีนสามารถทดสอบตนเองก่อนว่ามคีวามสามารถอยู่ระดบัใด หลงัจากนัน้

กเ็ริม่คน้ในสิง่ทีไ่มท่ราบตอ้งเสยีเวลากลบัมาเรยีนในสิง่ทีผู่เ้รยีนรูอ้ยูแ่ลว้ 

 2. ผูเ้รยีนสามารถนําบทเรยีนไปเรยีนทีไ่หนกไ็ดต้ามความพอใจโดยไม่จาํกดัใน

เรือ่งของเวลาและสถานที ่

 3. เมื่อเรยีนจบแล้วผู้เรยีนสามารถทดสอบด้วยตวัเองได้ทนัท ี เวลาไหนกไ็ด ้

และไดท้ราบผลการเรยีนของตนเองไดท้นัทเีช่นกนั 

 4. ผูเ้รยีนมโีอกาสไดพ้บปะหารอืกบัผูส้อนมากขึน้ 

 5. ผูเ้รยีนจะไดร้บัคะแนนอะไรนัน้ ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูเ้รยีน หรอื 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเอง ไมม่คีาํว่าสอบตกสําหรบัผูเ้รยีนไม่สําเรจ็ แต่จะใหผู้เ้รยีน

กลบัไปศกึษาเรือ่งเดมินัน้ใหมจ่นกว่าผลการเรยีนจะไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 สรุปชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์ป็นเทคโนโลยทีางการศกึษาที่มคีวามเหมาะสมที่จะ

นําไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามจดุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยผูเ้รยีนจะมสี่วนรว่มในการปฏบิตั ิ

 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และ 

คณิตศาสตร ์       

    พรทพิย ์ ศริภิทัราชยั (2556) ไดใ้ห้ความหมายของ STEM Education ว่าเป็น      

การสอนแบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระวชิา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตรส์าขา

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์ (Science: S) เทคโนโลย ี (Technology: T) วศิวกรรมศาสตร ์

(Engineer: E) และคณิตศาสตร ์ (Mathematics: M) โดยนําจุดเด่นของธรรมชาต ิ ตลอดจน

วธิกีารสอนของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั เพื่อใหผู้เ้รยีนนําความรูทุ้กแขนงมา

ใชใ้นการแก้ปญัหาการคน้ควา้ และการพฒันาสิง่ต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปจัจุบนั ซึง่อาศยั    

การจดัการเรยีนรูท้ีค่รผููส้อนหลายสาขาร่วมมอืกนั เพราะในการทํางานจรงิหรอืในชวีติประจาํวนั

นัน้ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทํางานทัง้สิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วน ๆ นอกจากน้ี 

STEM Education ยงัเป็นการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะสําคญัในโลกโลกาภวิตัน์หรอืทกัษะที่

จาํเป็นสาํหรบัศตวรรษที ่21 อกีดว้ย 

     รกัษพล  ธนานุวงศ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า STEM Education คือ            

การเรยีนรูเ้น้ือหาและทกัษะทางดา้นวชิาวทิยาศาสตร ์(Science) คณิตศาสตร ์ (Mathematics) 

วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) และเทคโนโลย ี(Technology) ซึง่ล้วนเป็นวชิาทีส่่งเสรมิให้

ผู้เรยีนได้มคีวามรู้ความสามารถที่จะดํารงชวีติได้อย่างมคีุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ม ี     

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ มคีวามเป็นโลกาภิวฒัน์ ตัง้อยู่บนฐานความรู้และเต็มไปด้วย
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เทคโนโลย ีอีกทัง้วิชาทัง้สี่เป็นวชิาทมีคีวามสําคญัอย่างมากกบัการเพิ่มขดีความสามารถใน    

การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ การพฒันาคุณภาพชวีติ และความมัน่คงของประเทศ 

     สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ไดก้ล่าวถงึ

การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์      

เป็นนวตักรรมการเรยีนรูร้ปูแบบหน่ึงทีบ่รูณาการวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

คณิตศาสตร์เข้าด้วยกันให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้แก้ปญัหาในชีวิตจริงรวมทัง้การพัฒนา

กระบวนการหรอืผลผลติใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชวีติและการประกอบอาชพี ผ่าน

ประสบการณ์ในการทํากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

หรอืกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

1. ความหมายของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 

               สุรยศ  ทรพัยป์ระกอบ อาทติยา  จติรเ์อื้อเฟ้ือ และพนิธุดฐิ  กลิน่ขจร (2556) ไดใ้ห้

ความหมายของการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการเทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตรเ์ขา้สู่วทิยาศาสตร ์โดยมุง่ใหน้กัเรยีนเหน็ความสมัพนัธก์นัของ

แต่ละศาสตร ์รวมไปถงึการนําเอาความรูไ้ปใชใ้นการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของ

นกัเรยีนโดยการสรา้งสิง่ประดษิฐท์างวศิวกรรมขึน้มาเพื่อแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2557) ได้ให้

ความหมายของการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ว่าเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยเน้นการนําความรู้ไปแก้ปญัหาในชีวิตจริงและ             

การประกอบอาชพีในอนาคต  

     การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร ์จงึส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืโครงงานทีมุ่่งแก้ไขปญัหาที่พบเหน็ในชวีติ

จรงิเพื่อสรา้งเสรมิประสบการณ์ทกัษะชวีติความคดิสรา้งสรรค ์ เพื่อนําไปสู่การสรา้งนวตักรรม

ผู้เรยีนที่มปีระสบการณ์ในการทํากิจกรรมหรอืโครงงานสะเต็มศึกษาจะมคีวามพร้อมที่จะไป

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สําคัญต่ออนาคตของประเทศเช่นการเกษตรการอุตสาหกรรมการพลังงาน          

การจดัการสิง่แวดลอ้มการบรกิารสุขภาพการคมนาคม 

     อน่ึงการทํากิจกรรมหรอืการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ได้จํากัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี แต่สามารถบูรณาการร่วมกบัวชิาอื่น เช่น ศลิปะ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สุขศกึษาพลศกึษา  
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     ดงันัน้การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร์ จงึเป็นการต่อยอดหลกัสูตรที่บูรณาการ การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์

เทคโนโลย ีและกระบวนการทางวศิวกรรมเพื่อนําไปใชแ้ก้ปญัหาในชวีติจรงิ จุดเด่นทีช่ดัเจนขอ้

หน่ึงของการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์คอื

การผนวกแนวคดิการออกแบบเชงิวศิวกรรมเข้ากับการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยขีองผูเ้รยีน กล่าวคอืในขณะที่นักเรยีนทํากจิกรรมเพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจและ

ฝึกทกัษะดา้นวทิยาศาสตรค์ณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยผีูเ้รยีนต้องมโีอกาสนําความรูม้าออกแบบ

ชิ้นงานหรอืวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรอืแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวนั

เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยซีึง่เป็นผลผลติจากกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 

     สุพรรณี  ชาญประเสรฐิ (2557) ไดใ้หค้วามหมายของสะเตม็ศกึษาว่า สะเตม็ศกึษา 

เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ี่มกีารบูรณาการวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วศิวกรรม และ

คณิตศาสตรโ์ดยทีก่ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาจะต้องมกีารบูรณาการพฤตกิรรม

ที่ต้องการหรอืคาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัผู้เรยีนเข้ากบัการเรยีนรู้เน้ือหาด้วย พฤติกรรมเหล่าน้ี 

รวมถงึการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการสบืเสาะหาความรู ้การสํารวจตรวจสอบ การคดิอย่าง

มเีหตุมผีลในเชงิตรรกะ รวมถงึทกัษะของการเรยีนรูห้รอืการทํางานแบบร่วมมอื ดงันัน้ จะพบว่า

สะเต็มศกึษาไม่ใช่เรื่องใหม่ เพยีงแต่เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหเ้กดิการบูรณาการการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ เทคโนโลย ี และกระบวนการทางวศิวกรรมศาสตร ์ทัง้น้ีเพื่อ

มุ่งเน้นใหส้ามารถนําความรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์จากการเรยีนรูไ้ปใชแ้ก้ปญัหาในชวีติจรงิ 

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติและการประกอบอาชพีในอนาคต 

     สรินิภา  กจิเกื้อกูล (2558) ได้ให้ความหมายของสะเต็มศกึษาว่า เป็นการจดัการ

เรยีนรูแ้บบบูรณาการ 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร ์ และ

คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวคดิที่เกดิขึ้นจากการขาดแคลนแรงงานคุณภาพทางวศิวกรรมและ

วทิยาศาสตรข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา การจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาจงึเน้นการส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนทุกคน สามารถสรา้งสรรคช์ิน้งาน และมทีกัษะในการออกแบบและคดิหาวธิกีารแก้ปญัหา

ไดต้ามสภาพจรงิตามหลกัการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร ์ อย่างไรกต็ามการนําองค์ความรู้

และกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร์มาบูรณาการในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

อาจมใิช่เรื่องใหม่ เพราะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์มลี ักษณะคล้ายกับ

กระบวนการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรม์าก เพยีงแต่วทิยาศาสตรต์อ้งการผลลพัธเ์ป็นคําอธบิาย

ปรากฏการณ์ในเชงิวทิยาศาสตร ์ ส่วนวศิวกรรมศาสตรต์้องการผลลพัธ์เป็นชิ้นงานสําหรบัใช้

แกป้ญัหา 

       จาํรสั  อนิทลาภาพร (2558) ไดใ้หค้วามหมายของสะเตม็ศกึษา ว่า สะเตม็เป็นคําที่

ย่อมาจากวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วศิวกรรม และคณิตศาสตร ์ ส่วนสะเตม็ศกึษาเป็นแนวคดิ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยผูส้อนจะสอนแบบแยก
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เป็นรายวชิาโดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ ต่อมามกีารสอนแบบบูรณาการโดย

เพิม่วชิาวศิวกรรม และเทคโนโลยเีขา้ไป จงึทําใหส้ะเตม็ศกึษาเกี่ยวขอ้งกบั 4 วชิาดงักล่าว ใน

ปจัจุบนัสะเตม็ศกึษา หมายถงึ แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ดงันัน้ความหมายของสะเตม็ศกึษา

ในปจัจบุนัจะครอบคลุมการเกษตร สิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร ์การศกึษาและการแพทย ์      

     จากการให้ความหมายของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ดงักล่าวขา้งต้น จงึสรุปได้ว่า การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์เป็นแนวคดิในการจดัการศกึษา

การศึกษาที่ได้ลงมอืปฏบิตัิ ทํางานเป็นกลุ่ม อภปิรายและสื่อสารเพื่อนําเสนอ คล้ายกบัแนว

ทางการเรยีนรู้แบบ Project based Learning โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ทาง

วทิยาศาสตร ์(Scientific Inquiry) ที่มกีารสรา้งชิ้นงานหรอืโครงงานทีเ่กดิจากการนําความรู ้

ความเขา้ใจใน 4 วชิาหลกั ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ วศิวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลย ี

มาบรูณาการกนั 

2. แนวทางและหลกัการการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

        พรทพิย ์ ศริภิทัราชยั (2556) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิและลกัษณะของสะเตม็ศกึษา ไว้

ดงัน้ี 

     1.  เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระวชิา (Interdisciplinary Integration) นัน่คอืเป็น

การบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วทิยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี (T) 

วศิวกรรมศาสตร ์(E) และ คณติศาสตร ์(M) ทัง้น้ีไดนํ้าจดุเด่นของธรรมชาตติลอดจนวธิกีารสอน

ของแต่ละสาขาวชิามา ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั กล่าวคอื  

          วทิยาศาสตร ์ เน้นเกี่ยวกบัความเขา้ใจในธรรมชาต ิ โดยนักการศกึษามกัชีแ้นะ

ให้อาจารย์ ครูผู้สอนใช้วธิกีารสอนวทิยาศาสตรด์้วยกระบวนการสบืเสาะ (Inquiry-based 

Science Teaching) กจิกรรมการสอนแบบแก้ปญัหา (Scientific Problem-based Activities) ซึง่

เป็นกจิกรรมที่เหมาะกบัผู้เรยีนระดบัประถมศกึษา แต่ไม่เหมาะกบัผู้เรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

หรอืมหาวทิยาลยั เพราะทําใหผู้เ้รยีนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวทิยาศาสตรใ์น สะเตม็

ศกึษา จะทําใหน้ักเรยีนสนใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ รูส้กึทา้ทายและเกดิความมัน่ใจในการเรยีน 

ส่งผลใหผู้เ้รยีนสนใจทีจ่ะเรยีนในสาขาวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีสู่งขึน้และประสบความสําเรจ็ใน

การเรยีน  

         เทคโนโลย ีเป็นวชิาทีเ่กี่ยวกบักระบวนการแก้ปญัหา ปรบัปรุง พฒันาสิง่ต่างๆ 

หรอืกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการทํางานทาง

เทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า Engineering Design หรอื Design Process ซึง่คลา้ยกบักระบวนการ

สบืเสาะ ดงันัน้ เทคโนโลยจีงึมไิดห้มายถงึคอมพวิเตอรห์รอื ICT ตามทีค่นส่วนใหญ่เขา้ใจ  
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           วศิวกรรมศาสตร ์ เป็นวชิาทีว่่าดว้ยการคดิสรา้งสรรค ์ พฒันานวตักรรมต่างๆ 

ใหก้บันิสตินักศกึษาโดยใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่คนส่วนใหญ่

มกัเขา้ใจว่าเป็นวชิาทีส่ามารถเรยีนได ้ แต่จากการศกึษาวจิยัพบว่าแมแ้ต่เดก็อนุบาลกส็ามารถ

เรยีนไดด้เีช่นกนั  

           คณิตศาสตร์ เป็นวชิาที่มไิด้หมายถึงการนับจํานวนเท่านัน้ แต่เกี่ยวกบั

องคป์ระกอบอื่นทีส่ําคญัประการแรกคอืกระบวนการคดิคณิตศาสตร ์ (Mathematical Thinking) 

ซึง่ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบ การจาํแนก/จดักลุ่ม การจดัแบบรปู และการบอกรปูร่างและคุณสมบตั ิ

ประการทีส่อง ภาษาคณติศาสตร ์เดก็จะสามารถถ่ายทอดความคดิหรอืความเขา้ใจความคดิรวบ

ยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรไ์ดโ้ดยใชภ้าษาคณิตศาสตรใ์นการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อย

กว่า เลก็กว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมาคอืการส่งเสรมิการคดิคณิตศาสตรข์ ัน้สูง (Higher-

Level Math Thinking) จากกจิกรรมการเล่นของเดก็หรอืการทาํกจิกรรมในชวีติประจาํวนั  

 2. เป็นการบูรณาการที่สามารถจดัสอนได้ในทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ชัน้อนุบาลถึง

มธัยมศกึษาตอนปลายโดยพบว่าในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก้ําหนดเป็นนโยบายทางการศกึษา

ใหแ้ต่ละรฐันําสะเต็มศกึษามาใช ้ ผลจากการศกึษาพบว่าครผููส้อนใชว้ธิกีารสอนแบบ Project-

based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ทําใหน้ักเรยีนสามารถ

สรา้งสรรค ์พฒันาชิน้งานไดด้ ีและถ้าครผููส้อนสามารถใชส้ะเตม็ศกึษาในการสอนไดเ้รว็เท่าใดก็

จะยิง่เพิม่ความสามารถและศกัยภาพผูเ้รยีนไดม้ากขึน้เท่านัน้ ซึง่ในขณะน้ีในบางรฐัของประเทศ

สหรฐัอเมรกิามกีารนําสะเตม็ศกึษาไปสอนตัง้แต่ระดบัวยัก่อนเรยีน (Pre school) ดว้ย  

        นอกจากสะเตม็ศกึษาจะเป็นการบูรณาการศาสตรท์ัง้ 4 สาขาดงัทีก่ล่าวขา้งต้น

แลว้ ยงัเป็นการบูรณาการดา้นบรบิท (Context Integration) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัอกี

ดว้ย ซึง่จะทําใหก้ารสอนนัน้มคีวามหมายต่อผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของการเรยีนนัน้ๆ 

และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ ซึง่จะเพิม่โอกาสการทํางาน การเพิม่มลูค่า 

และสามารถสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกจิได ้ 

 3. เป็นการสอนที่ทําให้ผู้เรยีนเกดิพฒันาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน และ

สอดคลอ้งกบัแนวการพฒันาคนใหม้คีุณภาพในศตวรรษที ่21 เช่น 

           ดา้นปญัญา ผูเ้รยีนเขา้ใจในเน้ือหาวชิา  

           ดา้นทกัษะการคดิ ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะการคดิ โดยเฉพาะการคดิขัน้สูง เช่น 

การคดิวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์ฯลฯ  

           ด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพ การเป็นผูนํ้าตลอดจนการน้อมรบัคาํวพิากษ์วจิารณ์ของผูอ้ื่น  

   สตยิา  ลงัการพ์นิธุ ์(2556) ไดใ้หแ้นวการการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิสะเตม็

ศกึษาว่า ทาํไดห้ลากหลายแนวทาง บางอยา่งเป็นการเปลีย่นแปลงง่ายๆ ทีค่รทุูกคนสามารถทํา

ไดใ้นหอ้งเรยีนของตวัเอง ส่วนบางแนวทางต้องการ “แนวร่วม” สนับสนุนทีก่ว้างขวางขึน้ เช่น 
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การทํางานร่วมกันระหว่างครูต่างกลุ่มสาระ การทํางานร่วมกันทัง้โรงเรียน หรอืแม้กระทัง่      

การดาํเนินการรว่มกนักบัชุมชน หรอืสถาบนัการศกึษาทอ้งถิน่ และไดเ้สนอแนวปฏบิตั ิ10 แนว

ทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของวธิกีารหลากหลายทีจ่ะปรบัการเรยีนเปลีย่น

การสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีในหอ้งเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิสะเต็ม

ศกึษาทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชัน้เรยีน ดงัน้ี 

              1. เชื่อมโยงเน้ือหาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยสีู่โลกจรงิ ซึง่แนวคดิ

หลกัหรอืกระบวนการทีเ่รยีนรูน้ัน้สามารถเกดิขึน้ไดใ้นธรรมชาต ิใชป้ระโยชน์ไดใ้นชวีติจรงิ เป็น

ก้าวแรกสู่การบูรณาการความรูสู้่การเรยีนอย่างมคีวามหมาย เพราะปรากฏการณ์หรอืประดษิฐ์

กรรมใด ๆ รอบตัวเรา ไม่ได้เป็นผลของความรู้จากศาสตร์หน่ึงศาสตร์ใดเพียงศาสตร์เดียว      

การประยุกต์ความรูง้่าย ๆ เช่น การคํานวณพืน้ทีข่องกระดาษชําระแบบมว้น เชื่อมโยงสู่ความรู้

ความสงสยัดา้นวสัดุศาสตร ์เทคโนโลยกีารผลติ และการใชก้ระบวนการทางวศิวกรรมวเิคราะห์

ปญัหาและสรา้งสรรคว์ธิแีกไ้ขไดอ้ยา่งหลากหลาย 

              2. การสบืเสาะหาความรู้ การจดัการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีนได้ศึกษา

ประเด็นปญัหา หรือตัง้คําถาม แล้วสร้างคําอธิบายด้วยตนเอง โดยการรวบรวมประจกัษ์

พยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง สื่อสารแนวคดิและเหตุผล เปรยีบเทยีบแนวคดิต่างๆ โดยพจิารณา

ความหนักแน่นของหลกัฐาน ก่อนการตดัสนิใจไปในทางใดทางหน่ึง นับเป็นกระบวนการเรยีนรู้

สาํคญั ทีไ่มเ่พยีงแต่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นประเดน็ทีศ่กึษาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นช่องทางใหม้กีารบูร

ณาการความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคําถาม นับเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่นับสนุน

จดุเน้นของสะเตม็ศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี

              3. การเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การทําโครงงานเป็นการสบืเสาะหา

ความรู้ในรูปแบบหน่ึง โครงงานเป็นแนวทางที่สามารถส่งเสรมิการบูรณาการความรู้สู่การ

แกป้ญัหาไดช้ดัเจน การสบืเสาะหาความรูบ้างครัง้ครเูป็นผูก้ําหนดประเดน็ปญัหา หรอืใหข้อ้มลู

สําหรบัศกึษาวเิคราะห์ หรอืกําหนดวธิกีารในการสํารวจตรวจสอบ ตามขอ้จาํกดัของเวลาเรยีน 

วสัดุอุปกรณ์ หรอืปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ แต่การทําโครงงานนัน้เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนเกดิ

ประสบการณ์การเรยีนรูส้าํคญัในทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง ตัง้แต่การกําหนดปญัหา ศกึษาความรูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ออกแบบวธิกีารรวบรวมขอ้มลู ดาํเนินการ ลงขอ้สรปุ และสื่อสารสิง่ทีค่น้พบ  

              4. การสรา้งสรรค์ชิ้นงาน แนวคดิน้ีไม่ได้เป็นแนวคดิใหม่ เดก็ๆ ทุกวนัน้ีอาจ

ไดร้บัการมอบหมายใหส้รา้งสรรคช์ิน้งานทีแ่ตกต่างไปจากยุคก่อน เช่น ประดษิฐป้์ายไฟ รถแข่ง

พลงังานแสงอาทติย ์ถ่ายหนังสัน้ ทํามลัตมิเีดยีสําหรบันําเสนองาน ประสบการณ์การทําชิน้งาน

เหล่าน้ี สร้างทกัษะการคดิ การออกแบบ การตดัสนิใจ การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ชิ้นงานที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรยีนคดิอย่างอิสระและสร้างสรรค์ การประดิษฐ์

ชิน้งานเหล่าน้ีประยุกต์ใช้ความรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์อย่างไม่รูต้วั บางครัง้ครูอาจจดัให้

นักเรยีนสะท้อนความคดิว่าไดเ้กดิประสบการณ์หรอืเรยีนรูอ้ะไรบา้งจากงานที่มอบหมายให้ทํา 
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เพราะเป้าหมายของการเรยีนรู้อยู่ที่กระบวนการทํางานด้วยเช่นกัน หากนักเรยีนมองเพียง

เป้าหมายชิน้งานทีส่ําเรจ็อย่างเดยีว อาจไม่ตระหนักว่าตนเองได้เรยีนรูบ้ทเรยีนสําคญัมากมาย

ระหว่างทาง 

             5. การบรูณาการเทคโนโลย ีการบูรณาการเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสู่กระบวนการ

เรยีนรูข้องนักเรยีน แสดงว่าก้าวเขา้ใกล้เป้าหมายการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษา 

โดยเริม่ตัง้แต่การสบืค้นขอ้มลูลกัษณะต่างๆ การบนัทกึและนําเสนอขอ้มลูดว้ยภาพน่ิง วดีทิศัน์ 

และมลัตมิเีดยี การใชอุ้ปกรณ์ sensor/data logger บนัทกึขอ้มลูในการสํารวจตรวจสอบ การใช้

ซอฟตแ์วรจ์ดักระทาํ วเิคราะหข์อ้มลู และเทคโนโลยอีื่นๆ การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีหล่าน้ี 

กระตุ้นให้นักเรยีนสนใจการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู้ แก้ปญัหา และทํางาน

รว่มกนั รวมทัง้สรา้งทกัษะสาํคญัในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต 

             6. การมุ่งเน้นทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็

ศกึษาพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น ทกัษะการเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรม 

(Learning and Innovation Skills) ตามกรอบแนวคดิของ Partnership for 21
st
 Century Skills 

ทีค่รอบคลุม 4 C คอื Critical Thinking (การคดิเชงิวพิากษ์) Communication (การสื่อสาร) 

Collaboration (การทํางานร่วมกนั) และ Creativity (การคดิสรา้งสรรค์) จะเหน็ได้ว่ากจิกรรม

การเรยีนรูใ้นรูปแบบโครงงาน หรอืการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถสรา้งเสรมิทกัษะเหล่าน้ีได ้

อย่างไรก็ตามในบรบิทของโรงเรยีนทัว่ไป ครูอาจไม่สามารถให้นักเรยีนเรยีนรู้ด้วยการทํา

โครงงาน หรอืการสร้างสรรค์ชิ้นงานเท่านัน้ ดงันัน้ในบทเรยีนอื่นๆ ถ้าครูมุ่งเน้นทกัษะแห่ง

ศตวรรษที ่21 ในทุกโอกาสที่เอื้ออํานวย เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้แสดงความคดิเหน็ ทํางาน

ร่วมกัน เรียนรู้การหาที่ติ (ฝึกคิดเชิงวิพากษ์) หาที่ชมหรือเสนอวิธีการใหม่ (ฝึกคิดเชิง

สรา้งสรรค)์ นับว่าเป็นการจดัการเรยีนการสอนเขา้ใกลแ้นวคดิสะเตม็ศกึษามากขึน้ ตามสภาพ

จรงิของชัน้เรยีน 

             7. การสรา้งการยอมรบัและการมสี่วนร่วมจากชุมชน เป็นแนวคดิการศกึษาที่

พฒันานักเรยีนใหเ้ป็นคนเต็มคน รูจ้กัใชช้วีติในสงัคมจรงิของการเรยีนรูแ้ละการทํางาน เมื่อครู

มอบหมายให้นักเรยีนสบืค้น สร้างชิ้นงาน หรอืทําโครงงาน ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุน 

ผลงานจากความสามารถของเด็กเป็นอาวุธสําคญัที่ครูจะนํามาเผยแพร่จดัแสดงเพื่อชนะใจ

ผูป้กครองและชุมชนใหใ้หก้ารสนับสนุนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา ครสูามารถ

นํานกัเรยีนไปศกึษาในแหล่งเรยีนรูข้องชุมชน สาํรวจสิง่แวดลอ้มธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ศกึษาและ

รายงานสภาพมลพษิหรอืการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในพื้นที่ให้ชุมชนรบัทราบ ตลอดจน

ศกึษาและแกป้ญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นชุมชน กจิกรรมการเรยีนรูเ้หล่าน้ี เกดิประโยชน์

สําหรับนักเรียนเอง อาจเป็นประโยชน์สําหรับชุมชน และสามารถสร้างการมีส่วนร่วม          

ความภาคภูมใิจ และที่สําคญัอย่างยิง่คอืความรูส้กึเป็นเจา้ของ ร่วมรบัผดิชอบคุณภาพการจดั

การศกึษาในทอ้งถิน่ตวัเองใหเ้กดิขึน้ได ้
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              8. การสรา้งการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น การให้นักเรยีนศึกษา

ปญัหาปลายเปิดตามความสนใจของตนเองในลกัษณะโครงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงการ

เรยีนรูสู้่การใช้ประโยชน์ในบรบิทจรงินัน้ บางครัง้นําไปสู่คําถามที่ซบัซ้อนจนต้องอาศยัความรู ้        

ความชาํนาญเฉพาะทาง ครไูมค่วรกลวัจะยอมรบักบันักเรยีนว่าครไูม่รูค้ําตอบ หรอืครชู่วยไม่ได ้

แต่ควรใช้เครอืข่ายที่มี เชื่อมโยงให้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักเรยีน เครอืข่ายดงักล่าวอาจเป็นได้ทัง้ ศษิย์เก่า ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รฐั 

หรอือาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาในทอ้งถิน่ ครสูามารถเชญิวทิยากรภายนอกมาบรรยายหรอื

สาธติในบางหวัขอ้ หรอืใช้เทคโนโลย ีเช่น การประชุมผ่านวดีทิศัน์ เอื้ออํานวยให้ผู้เชี่ยวชาญ

สามารถพดูคุย ใหค้วามคดิเหน็ หรอืวพิากษ์ผลงานของนกัเรยีน เป็นตน้ 

           9. การเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ (informal learning) เดก็ๆ นัน้รกัความสนุก 

หากเราจาํกดัความสนุกไมใ่หก้ลํ้ากรายใกลห้อ้งเรยีน ความสุขคงอยู่ห่างไกลจากครแูละจากเดก็

ไปเรือ่ยๆ แต่จะบรูณาการความสนุกสู่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีผ่าน

กระบวนการแก้ปญัหาอย่างไร ต้องอาศยัความคดิสร้างสรรค์ของครูในการออกแบบกิจกรรม    

การเรยีนรูท้ีท่า้ทาย เพลดิเพลนิ ใหก้ารเรยีนเหมอืนเป็นการเล่น แต่ในขณะเดยีวกนักต็้องสรา้ง

ความรูแ้ละความสามารถตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรด้วย การเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการที่

ได้รบัความนิยม คือ การจดักิจกรรมค่าย การเรยีนรู้จากเพลง เกม ละคร หรอืการประกวด

แขง่ขนั กจิกรรมเหล่าน้ีเป็นโอกาสดทีีจ่ะสรา้งการมสี่วนรว่มจากชุมชน เช่น อาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญ

ในทอ้งถิน่เป็นวทิยากรในค่าย เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืใหก้ารสนบัสนุนของรางวลั 

         10. การเรยีนรูต้ามอธัยาศยั (non-formal learning) เมื่อครไูดด้ําเนินการ 9 ขอ้

ข้างต้นแล้ว อาจมองออกนอกขอบเขตรัว้โรงเรยีน สร้างนิสยัการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็น

วัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มในท้องถิ่น เช่น เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ หรอืประยุกต์ความรู้สะเต็มเพื่อสนับสนุนแหล่งเรยีนรู้วิถีชุมชน เช่น ส่งเสริมให้

นักเรยีนใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมนําเสนอข้อมูลภูมศิาสตร์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมใน

ชุมชน สร้างหอเกียรติยศสะเต็มของหมู่บ้าน เพื่อนําเสนอเรื่องราวการใช้ความรู้สะเต็มใน       

การพฒันาอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีิต เช่น ผลงานด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้าน     

การพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเป็นตน้ 

     สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ได้แนะนํา

แนวทางการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ที่ผู้สอน

สามารถทาํได ้3 แนวทาง ดงัน้ี 

         1. จดักจิกรรมสอดแทรกไปตามเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งของแต่ละรายวชิาในคาบ

เรยีน ซึง่กจิกรรมสะเตม็ทีจ่ะนําเขา้ไปสอดแทรกในคาบเรยีนนัน้ มกัจะเป็นกจิกรรมทีม่ชี ัว่โมงที่

เหมาะสมที่จะสามารถจดักิจกรรมได้เสร็จสิ้นภายในคาบเรยีน โดยผู้สอนแต่ละรายวิชาอาจ

พจิารณาจากตวัชีว้ดัของกจิกรรมนัน้ ๆ เป็นเกณฑ ์หรอืพจิารณาจากจุดประสงคข์องกจิกรรมก็
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ได้ว่าเกี่ยวข้องกบัเน้ือหาใดบ้าง จากนัน้เมื่อถึงคาบของการเรยีนการสอนในเน้ือหานัน้ ๆ ก็

สามารถนํากจิกรรมสะเตม็เขา้ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้

     2. จดักจิกรรมไวใ้นรายวชิาเลอืกเสรขีองกลุ่มวชิาต่างๆ โดยการสอนในรปูแบบ

น้ีอาจทําได้ในรายวชิาที่เกี่ยวข้องกบัการแก้โจทย์ปญัหาพเิศษ หรอืการทําโครงงาน เป็นต้น 

รปูแบบการสอนโดยวธิน้ีีเหมาะสําหรบักจิกรรมสะเตม็ทีต่้องใชร้ะยะเวลาในการดําเนินกจิกรรม

ค่อนขา้งมากหรอืมคีวามซบัซ้อนและยาก และมขีอ้ดทีี่ทางผู้สอนสามารถจดัอาจารย์ที่ปรกึษา

ใหแ้ก่ผู้เรยีนไดค้รอบคลุมในเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้คําแนะนําในการแก้ปญัหา หรอืออกแบบ 

และสรา้งชิน้งานของผูเ้รยีนได ้

      3. จดักจิกรรมไวใ้นกลุ่มกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนต่าง ๆ เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย 

ซึ่งรูปแบบการจดักิจกรรมแบบน้ี มกัเป็นกิจกรรมสะเต็มที่มหีวัข้อหรอืหวัเรื่องที่เกี่ยวกบัการ

แกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เช่น ปญัหาสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การ

สรา้งนวตักรรมทีส่ามารถใชใ้นการแก้ปญัหาต่าง ๆ ของส่วนรวม การจดักจิกรรมโดยวธิน้ีีมขีอ้ดี

ทีผู่เ้รยีนสามารถทาํกจิกรรมไดต้ลอดเวลาและต่อเน่ือง  

     ชลาธปิ  สมาหโิต (2557) ไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีนว่า

จะเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยผ่านกระบวนการทีเ่รยีกว่า กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

(Inquiry Process) ทีจ่ะประกอบดว้ยขัน้ตอน  

      1. ขัน้การสรา้งความสนใจ เป็นขัน้ของการนําเขา้สู่บทเรยีน ซึง่อาจจะเป็นขอ้

สงสยัทีเ่กดิจากตวัผูเ้รยีน หรอื อาจจะเป็นขอ้สงสยัทีเ่กดิขึน้ในขณะอภปิรายหรอืทํากจิกรรมใด

กจิกรรมหน่ึง ซึ่งครผูู้สอนไม่ควรบงัคบัใหเ้ดก็ยอมรบัประเดน็ปญัหาทีค่รูสนใจ ซึง่ตวัอย่างจดั

กจิกรรมทีค่รผููส้อนสามารถจดัเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจมากขึน้ไดแ้ก่ สาธติ ทดลอง 

เล่าเรือ่ง ทศันศกึษา เป็นตน้ 

      2. ขัน้สาํรวจและการคน้หา เมื่อมขีอ้คําถามแลว้ กม็กีารวางแผนการหาคําตอบ 

กําหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ลงมอืเกบ็ขอ้มลู ในการวางแผน การลงมอืปฏบิตัใิห้

ไดค้าํตอบประกอบดว้ย การสงัเกต การวดั การทดลอง เป็นตน้  

      3. ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ เมือ่ไดข้อ้มลูแลว้กนํ็าขอ้มลูมาแปลผล สรปุผล  

      4. ขัน้ขยายความรู ้ เป็นการนําความรูม้าเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิหรอืแนวคดิที่

ไดค้น้ควา้เพิม่เตมิขึน้  

      5. ขัน้การประเมนิ เป็นการประเมนิการเรยีนรูด้้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า

ผูเ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร และมากน้อยเพยีงใด 

   สุพรรณ ี ชาญประเสรฐิ (2557) ไดก้ล่าวว่าโรงเรยีนสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้

สอดคล้องตามแนวทางของสะเต็มศกึษาได้หลายรูปแบบ ซึง่อาจเป็นกจิกรรมที่เกดิขึน้ในชัน้

เรียนในกรณีที่กิจกรรมนัน้ใช้ระยะเวลาไม่มากหรือถ้ากิจกรรมนัน้ใช้ระยะเวลามากอาจ

มอบหมายใหท้าํนอกชัน้เรยีนรว่มดว้ยกไ็ดซ้ึง่อาจอยูใ่นรปูของการมอบหมายใหอ้อกแบบชิน้งาน
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กลุ่ม หรอืในรปูของโครงงานกไ็ด ้โดยมกีารกําหนดประเดน็ปญัหาหรอืหวัขอ้ทีส่ามารถเชื่อมโยง

สู่การบูรณาการความรูข้องเน้ือหาที่มคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาบทเรยีนตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากความรูพ้ืน้ฐานของการศกึษาตามแนวทางสะเต็มศกึษา คอืเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร

แกนกลางนัน่เอง ซึง่ครคูวรจะยดึเน้ือหาสาระหลกันัน้เป็นฐานในการออกแบบการจดัการเรยีนรู้

ทีนํ่าไปสู่การแกป้ญัหาในสิง่แวดลอ้ม สถานการณ์ เหตุการณ์ หรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ

จรงิดงันัน้การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาสามารถจดัใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัเน้ือหาที่

มกีารจดัการเรยีนรูใ้นชัว่โมงเรยีนปกตไิด ้และการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาไม่ได้

เขา้ไปแทนที่หรอืเพิม่เตมิจนเป็นส่วนเกนิของหลกัสูตร กล่าวคอืการจดัการเรยีนรูจ้ะกลมกลนื

และมคีวามเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนรูใ้นเน้ือหาวชิา เน่ืองจากสะเตม็ศกึษาเป็นการส่งเสรมิ

ให้มกีารเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมหรอืโครงงานที่มุ่งแก้ไขปญัหาที่พบเห็นในชีวิตจรงิ เพื่อฝึก

ประสบการณ์ ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์และอาจนําไปสู่การสรา้งนวตักรรม  

     สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ไดใ้หห้ลกัการ

การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์      

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งเป็นขัน้ตอนของการแก้ปญัหาหรือสนองความ

ตอ้งการซึง่มไีดห้ลายรปูแบบแต่มขี ัน้ตอนหลกั ๆ ประกอบดว้ย 

         1. การระบุปญัหา (Identification Challenge) เป็นขัน้ตอนทีผู่้แก้ปญัหาทํา      

ความเข้าใจสิ่งที่เป็นปญัหาในชีวิตประจําวนัและจําเป็นต้องหาวิธีการหรอืสร้างสิ่งประดิษฐ ์

(innovation) เพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว  

         2. การคน้หาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง (Explore Ideas) คอืการรวบรวมขอ้มลูและ

แนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปญัหาและประเมนิความเป็นไปได้ความคุ้มทุน ขอ้ดแีละขอ้ด้อย

และความเหมาะสมเพื่อเลอืกแนวคดิหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  

         3. การวางแผนและพฒันา (Plan and Develop) ผูแ้ก้ปญัหาต้องกําหนด

ขัน้ตอนย่อยในการทํางานรวมทัง้กําหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดําเนินการให้ชดัเจน

รวมถงึออกแบบและพฒันาตน้แบบ (prototype) ของผลผลติเพื่อใชใ้นการทดสอบแนวคดิทีใ่ชใ้น      

การแกป้ญัหา  

         4. การทดสอบและประเมนิผล (Test and Evaluate) เป็นขัน้ตอนทดสอบและ

ประเมนิการใชง้านต้นแบบเพื่อแก้ปญัหาโดยผลทีไ่ดอ้าจถูกนํามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา

ผลลพัธใ์หม้ปีระสทิธภิาพในการแกป้ญัหามากขึน้  

         5. การนําเสนอผลลพัธ ์(Present the Solution) หลงัจากการพฒันาปรบัปรุง 

ทดสอบและประเมนิวธิกีารแกป้ญัหาหรอืผลลพัธจ์นมปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการแลว้ 

         6. ผู้แก้ปญัหาต้องนําเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชนโดยต้องออกแบบวิธ ี            

การนําเสนอขอ้มลูทีเ่ขา้ใจงา่ยและน่าสนใจ  
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     อย่างไรก็ตามในการทํางานผู้เรยีน ไม่จําเป็นต้องมลีําดบัที่แน่นอนโดยขัน้ตอน

ทัง้หมดสามารถสลบัไปมาหรอืยอ้นกลบัขัน้ตอนได ้

     จุดเด่นอกีขอ้หน่ึงของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาคอืการบูรณาการ 

เพื่อช่วยนักเรยีนสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาวชิาทัง้ 4 สาขาวชิากบัชวีติประจําวนัและ

การประกอบอาชพี ทัง้น้ีระดบัการบูรณาการทีอ่าจเกดิขึน้ในชัน้เรยีนสะเตม็ศกึษา สามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 4 ระดบัไดแ้ก่  

         1. การบรูณาการภายในวชิา (Disciplinary Integration)  

         2. การบรูณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary Integration)  

         3. การบรูณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary Integration)  

         4. การบรูณาการแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary Integration)  

ดงัแสดงในภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภาพระดบัของการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 

ทีม่า : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.), 2557 : 4 

 

     การบูรณาการภายในวชิา เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีน ไดเ้รยีนเน้ือหาและฝึก

ทกัษะของแต่ละวชิาของสะเตม็แยกกนัการจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีคอืการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่เป็นอยู่ทัว่ไปทีค่รผูู้สอนแต่ละวชิาต่างจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรยีน

ตามรายวชิาของตนเอง 
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     การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่นักเรยีนได้เรยีนเน้ือหา 

และฝึกทกัษะของวชิาวทิยาศาสตรค์ณิตศาสตร์เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตรแ์ยกกนัโดยมี

หวัขอ้หลกั (theme) ที่ครูทุกวชิากําหนดร่วมกนัและมกีารอ้างองิถงึความเชื่อมโยงระหว่างวชิา

นัน้ ๆ การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีช่วยใหน้ักเรยีนเหน็ความเชื่อมโยงของเน้ือหาในวชิาต่าง ๆ กบั

สิง่ทีอ่ยู่รอบตวั เช่น ถ้าครูผูส้อนแต่ละวชิากําหนดร่วมกนัว่าจะใชก้ระตบิขา้วเป็นหวัขอ้หลกัใน      

การจดัการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยคีรูผู้สอนเทคโนโลยีสามารถเริ่ม

แนะนํากระติบขา้วได้ว่า กระติบขา้วจดัเป็นเทคโนโลยอีย่างง่ายที่มนุษยส์รา้งขึ้นเพื่ออํานวย

ความสะดวกหรอืตอบสนองความต้องการทีจ่ะเกบ็ความรอ้นของขา้ว ในขณะทีค่รวูทิยาศาสตร์

ยกตวัอยา่งกระตบิขา้วเพื่อสอนเรือ่งการถ่ายโอนความรอ้นครคูณติศาสตรส์ามารถใชก้ระตบิขา้ว

สอนเรือ่งรปูทรงและใหน้กัเรยีนหาพืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของกระตบิขา้วได ้

     การบรูณาการแบบสหวทิยาการ เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนไดเ้รยีนเน้ือหาและ

ฝึกทกัษะอย่างน้อย 2 วชิาร่วมกนัโดยกจิกรรมมกีารเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องทุกวชิาเพื่อให้

นักเรยีนได้เหน็ความสอดคล้องกนัในการจดัการเรยีนรู้แบบน้ีครูผู้สอนในวชิาที่เกี่ยวขอ้งต้อง

ทํางานร่วมกนัโดยพจิารณาเน้ือหาหรอืตัวชี้วดัที่ตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ใน

รายวิชาของตนเองโดยให้เชื่อมโยงกับวิชาอื่นผ่านเน้ือหาหรือตัวชี้ว ัดนั ้น เช่น ในวิชา

วทิยาศาสตรห์ลงัจากการเรยีนเรื่องการถ่ายโอนความรอ้นและฉนวนกนัความรอ้นครกูําหนดให้

นักเรยีนทําการทดลองเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกบ็ความรอ้นของกระตบิขา้วโดยขอใหค้รู

คณิตศาสตร์สอนเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของรูปทรงต่างๆก่อนให้นักเรียนเริม่ทํา      

การทดลองในวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัจากนัน้เมือ่นกัเรยีนทดลองและเกบ็ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหนํ้า

ขอ้มลูจากการทดลองไปสรา้งกราฟและตคีวามผลการทดลองในวชิาคณติศาสตร ์

     การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่ช่วยนักเรียน

เชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนรูจ้ากวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

กบัชวีติจรงิโดยนักเรยีนได้ประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะเหล่านัน้ในการแก้ปญัหาที่เกดิขึน้จรงิใน

ชุมชนหรอืสงัคม และสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูข้องตวัเองครูผู้สอนจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ตามความสนใจหรอืปญัหาของนักเรยีนโดยครูอาจกําหนดกรอบหรอืหวัข้อหลกัของปญัหา

กวา้งๆ แลว้ใหน้กัเรยีนระบุปญัหาทีเ่ฉพาะเจาะจงและวธิกีารแก้ปญัหา ทัง้น้ีในการกําหนดกรอบ

ของปญัหาใหน้ักเรยีนศกึษานัน้ ครตู้องคํานึงถงึปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูข้องนักเรยีน 3 

ปจัจยัไดแ้ก่  

        1. ปญัหาหรอืคาํถามทีน่กัเรยีนสนใจ  

        2. ตวัชีว้ดัในวชิาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

        3. ความรูเ้ดมิของนกัเรยีน  
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     การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน หรอืโครงงานเป็นฐาน (Problem/ Project-

Based Learning) เป็นกลยุทธ์ในการจดัการเรยีนรู ้(Instructional Strategies) ทีม่แีนวทาง

ใกล้เคยีงกบัแนวทางการบูรณาการแบบน้ี หากพจิารณาการใช้กระตบิขา้วเป็นหวัขอ้หลกัใน    

การเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษาครสูามารถจดัการเรยีนรูบู้รณาการแบบขา้มสาขาวชิา โดยกําหนดกรอบ

ปญัหาหรอืสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา เช่น การใช้กระติบขา้วในร้านอาหารที่มกัม ี 

การบรรจุขา้วในถุงพลาสตกิก่อนบรรจุลงในกระตบิขา้วเพื่อป้องกนัขา้วเหนียวตดิค้างทีก่ระตบิ

ซึ่งจะมผีลทําให้ทําความสะอาดยากและผู้เรยีนต้องออกแบบกระตบิขา้วหรอืวธิกีารที่จะทําให้

กระติบข้าวมคีุณสมบตัิลดการติดของข้าวเหนียวเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหลงัจากที่ผู้สอน

นําเสนอปญัหาดงักล่าวแลว้ผูเ้รยีนตอ้งกําหนดแนวทางในการแก้ปญัหาโดยใชแ้นวคดิและทกัษะ

ทางวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยผี่านกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม      

   จํารสั  อินทลาภาพร (2558) ได้ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็ม

ศกึษา ไดก้ล่าวว่า สําหรบัประเทศไทย เมื่อศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่าในหลกัสูตรไดก้ําหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสําคญัโดยเฉพาะการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซึง่สอดคลอ้งกบัสะเตม็ศกึษาทีห่มายถงึ

การจดัการเรยีนรูบู้รณาการ ในทีน้ี่สะเต็มศกึษาหมายถงึการจดัการเรยีนรูบู้รณาการแบบพหุ

วทิยาการใน 3 สาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์การงานอาชพีและเทคโนโลย ีเน่ืองจาก

ไมม่สีาระวศิวกรรม แต่จะใชก้ารสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมเขา้ไปใน 3 สาระ

ดงักล่าว  

   จะเหน็ไดว้่าแนวคดิสะเต็มศกึษาเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

        1. การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Integration) เป็นการบูรณาการโดย

เชื่อมโยงสาระการเรยีนรูต่้างๆ กบัชวีติจรงิ เพื่อใหม้ลีกัษณะกลมกลนืเป็นหวัเรื่อง (theme) โดย

ผูส้อนวชิาใดวชิาหน่ึงจะนําวชิาอื่นๆ ของสะเตม็มาบรูณาการกบัวชิาทีต่นเองสอน  

        2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel Integration) เป็นการบูรณาการทีผู่ส้อน

หลายคนจากวชิาต่างๆ ของสะเตม็มาวางแผนการสอนร่วมกนั เพื่อรวมความคดิรวบยอดหลกั 

(main concept) และนํามาจดัทําเป็นหวัเรื่อง แนวคดิ หรอืปญัหา ผูส้อนแต่ละคนจากแต่ละวชิา

ทาํการสอนคู่ขนาน  

        3. การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary Integration) เป็นการบูร

ณาการทีผู่ส้อนหลายคนจากวชิาต่างๆ ของสะเตม็มาวางแผนการสอนร่วมกนัเพื่อสอนเกี่ยวกบั

หวัเรื่อง (theme) แนวคดิ หรอืปญัหา และกําหนดภาพรวมของโครงงานร่วมกนัใหอ้อกมาเป็น

ชิน้งาน  

        4. การบูรณาการแบบขา้มวชิา (Transdisciplinary Integration) เป็นการบูรณา

การทีผู่ส้อนหลายคนจากวชิาต่างๆ ของสะเตม็ มาวางแผนการสอนรว่มกนัในองคป์ระกอบของ 
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หวัเรือ่ง แนวคดิ หรอืปญัหา โดยกําหนดเป็นโครงงานและสอนรว่มกนัเป็นทมี  

   สรินิภา  กจิเกือ้กูล (2558) ไดก้ล่าวถงึ การบรูณาการสะเตม็ศกึษาสู่การจดัการเรยีนรู้

ในชัน้เรยีนไว้ว่า การบูรณาการสะเต็มศกึษาสู่การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนการนําแนวคดิแบบ  

สะเต็มศึกษาลงสู่ภาคปฏบิตัิในชัน้เรยีน สามารถทําได้ในรูปของการบูรณาการด้านเน้ือหา 

ทกัษะปฏบิตักิาร กจิกรรมการเรยีนรู ้ และ/หรอืการประยุกต์ความรูท้ีส่ามารถปฏบิตัไิดท้ัง้แบบ

แยกรายวชิา และแบบรวมรายวชิา ดงัน้ี 

    ระดบัการบรูณาการสะเตม็ศกึษาสู่ชัน้เรยีน 

         การบูรณาการภายในวชิา (Disciplinary) หมายถงึ ผู้สอนจดัการเรยีนรูด้้าน

เน้ือหา (Contents) และทกัษะปฏบิตักิารของ 4 สาขาวชิาในสะเตม็ศกึษาแยกกนัเป็นวชิาทาง

วทิยาศาสตร ์วชิาทางเทคโนโลย ีวชิาทางวศิวกรรมศาสตร ์และวชิาทางคณติศาสตร ์

         การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง ผู้สอนจดั          

การเรยีนรูด้า้นเน้ือหาและทกัษะปฏบิตักิารของ 4 สาขาวชิาในสะเตม็ศกึษาแยกกนัเป็นวชิาทาง

วทิยาศาสตร ์ วชิาทางเทคโนโลยวีชิาทางวศิวกรรมศาสตร ์ และวชิาทางคณิตศาสตร ์ แต่ได้ม ี    

การกําหนดหวัขอ้หลกั หรอืหวัขอ้เรื่องทีจ่ะจดัการเรยีนรูเ้หมอืนกนั ทัง้น้ีเพื่อใหผู้เ้รยีนมองเหน็

ความเชื่อมโยงระหว่างกนัได ้

         การบรูณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) หมายถงึ ผูส้อนจบัคู่หรอืตัง้

ทมีงานช่วยกนัจดักิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อจดัการเรยีนรู้ด้านเน้ือหาและทกัษะปฏบิตัิการที่

เกี่ยวขอ้งกนัเป็นการรวมกนัมากกว่า 1 สาขาวชิาของสะเตม็ศกึษา ทัง้น้ีเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนได้

เหน็ความสอดคล้องและสมัพนัธ์กนัของวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร ์ และ

คณติศาสตร ์

        การบูรณาการแบบข้ามสาขาวชิา (Transdisciplinary) หมายถึง ผู้สอน          

ทัง้ 4 สาขาวชิาของสะเตม็ศกึษาร่วมมอืกนัจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดป้ระยุกต์ใชค้วามรู้

และทกัษะต่าง ๆ ของทัง้ 4 สาขาวชิาไดแ้ก่ วชิาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์ สําหรบัการแก้ไขปญัหาในชวีติจรงิและสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยตนเอง 

เช่น การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

        การวเิคราะห์หาระดบัการบูรณาการสะเต็มศกึษาทีเ่หมาะสมสําหรบัชัน้เรยีนแต่

ละชัน้นัน้อาจจาํเป็นต้องพจิารณาถงึความพรอ้มของผูส้อน ทัง้ในดา้นเน้ือหา ทกัษะปฏบิตักิาร 

การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ/หรอืความสามารถในการประยุกต์ความรูท้ ัง้ 4 สาขาวชิา 

นอกจากน้ี ยงัจาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึความสามารถในการทํางานแบบร่วมมอืระหว่างผูส้อนทีอ่ยู่

ต่างกลุ่มสาระวชิา ตลอดจนบรบิทการจดัการเรยีนรู้ของโรงเรยีนด้วยและได้เสนอวธิีการ

ออกแบบหน่วยเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา 8 ขัน้ตอน ดงัแสดงในภาพ 2 
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ภาพ  2  หลกัการออกแบบหน่วยการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา 

ทีม่า : สรินิภา  กจิเกือ้กูล,  2558 

 

        ขัน้ที ่1 เลอืกสาระการเรยีนรูห้ลกั (Select Central Standards) เป็นขัน้ตอนของ

การวเิคราะหห์ลกัสูตร เลอืกมาตรฐาน/ตวับ่งชี้/สาระการเรยีนรูห้ลกัของหลกัสูตรสะเตม็ศกึษา 

เพื่อให้ได้ขอบเขตของสาระการเรียนรู้แกนกลางหรือเน้ือหาหลัก และตัวบ่งชี้ที่บอกถึง

จุดประสงค์ของการจดัการเรยีนรู้ ซึ่งเมื่อผู้สอนเลือกเน้ือหา/ตวับ่งชี้/สาระการเรยีนรู้ของ

สาขาวชิาใดวชิาหน่ึงเป็นหลกัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ก็ให้นําสาขาวชิาที่เหลอืทัง้สามเป็นสาระ     

การเรยีนรูเ้สรมิหรอืรอง เช่น เลอืกเรื่องการออกแบบทางวศิวกรรมศาสตรเ์ป็นหลกั ดงันัน้สาระ     

การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ีจะเป็นส่วนรอง 

        ขัน้ที ่ 2 เชื่อมโยงปญัหาในชวีติประจาํวนั (Align with a Problem) เป็นการคดิ

เชื่อมโยงว่าสาระการเรยีนรู/้เน้ือหาทีเ่ลอืกในขัน้ที ่1 สามารถองิเขา้กบับรบิทใด หรอืปญัหาใดใน

สงัคมไดบ้า้ง เช่น มลพษิสิง่แวดลอ้ม ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิพลงังานทดแทน เป็นตน้ 

        ขัน้ที่ 3 เลอืกสาระการเรยีนรูร้องที่สนับสนุนสาระการเรยีนรูห้ลกั (Support 

Central Standards with Supplemental Standards) เมื่อเลอืกเน้ือหาหลกัในขัน้ที ่ 1 และ

วเิคราะหเ์ชื่อมโยงกบัปญัหาในขัน้ที ่2 ไดแ้ลว้ ในขัน้ที ่3 น้ี ผูส้อนจะต้องเลอืกเน้ือหา/ตวับ่งชี/้

สาระการเรยีนรู้ในสาขาวชิาที่เหลอืว่าจะมสีาระการเรยีนรูร้องเรื่องใดช่วยสนับสนุนให้ผู้เรยีน 

บรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูห้ลกัทีก่ําหนดไวใ้นขัน้ที ่ 1 ตวัอย่างสาระการเรยีนรูร้อง อาท ิ สาระ

เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของโลก(วิทยาศาสตร์) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น          

การแกป้ญัหา การพสิจูน์ และการสื่อสาร (คณติศาสตร)์ 

        ขัน้ที ่ 4 จดัการเรยีนรูต้ามสาระการเรยีนรูท้ี่เลอืกไว้ทัง้หมด (Instruct STEM 

Standards) ผู้สอนวเิคราะห์สาระการเรยีนรูท้ี่เลอืกไว้ทัง้หมดแล้วนํามาตัง้เป็น จุดประสงค ์    

การเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูต้้องยดึสาระการเรยีนรูห้ลกัทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่ 1 เป็นสําคญั สําหรบั

สาระการเรยีนรูร้อง ใหจ้ดัการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจเน้ือหา สามารถนําเน้ือหาเหล่าน้ีไป
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ใชใ้หเ้กดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรยีนรูห้ลกัการจดัการเรยีนรู ้อาจเริม่ต้นดว้ยการนําเสนอ

วดีทีศัน์เกี่ยวกบัภยัพบิตัิทางธรรมชาตทิี่พบในปจัจุบนัทัง้ที่ใกล้ตวัและไกลตวั จากนัน้จงึให้

ผู้เรยีนได้เรยีนรู้เน้ือหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ออกแบบนวตักรรมหรอื

วธิกีารแก้ปญัหา เช่น เน้ือหาเรื่องภูเขาไฟระเบดิ สาเหตุของการเกดิคลื่นยกัษ์สนึาม ิตําแหน่ง

หรอืพื้นที่การเกดิแผ่นดนิไหวอย่างไรก็ตาม การจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผน/บทเรยีน อาจไม่

จาํเป็นตอ้งใหค้รบทัง้ 4 สาขาวชิา แต่ใหพ้จิารณาภาพรวมว่า เมือ่จดัการเรยีนรูเ้สรจ็สิน้ทัง้หน่วย

การเรยีนรูแ้ลว้ ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูค้รบทัง้ 4 สาขาวชิาตวัอย่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นหน่วย

การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาได ้ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาเรือ่งภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

วิชา จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร ์ 

 

 จดัประเภทของภยัพบิตัทิางธรรมชาตติามการเปลีย่นแปลงของ     

     โลก 

เทคโนโลย/ีวศิวกรรม 

 

 อภปิรายถงึกระบวนการทางวศิวกรรมศาสตร ์

 ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมศาสตร ์

 สรา้งระบบเตอืนภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ1 ชนิด 

 ประเมนิผลระบบเตอืนภยัทีส่รา้ง 

คณติศาสตร ์  ทาํนายการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทีอ่าจเกดิบนผวิโลก 

 ใช้หลกัการทางคณิตศาสตร ์ (เช่น ความน่าจะเป็น การ

แกป้ญัหา  

     การตรวจสอบ และการสื่อสาร) ออกแบบจาํลองการเกดิภยั 

     พบิตั ิ

 

         ขัน้ที่ 5 สนับสนุนให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรม (Engage Student 

Participation) ผู้สอนจดักจิกรรมกลุ่มให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิ เช่น ตัง้คําถามที่นําไปสู่         

การออกแบบและพฒันา ระบบเตือนภยัพบิตัิที่จะช่วยให้ประชาชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณนัน้ 

สามารถหลกีเลีย่งหรอืหนีภยัพบิตัไิดท้นัเวลา ในขัน้น้ีผูเ้รยีนจะไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การคดิ

แก้ปญัหาและได้ลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงคห์ลกั (ตามที่เลอืกไวใ้นขัน้ที ่

1) ผนวกกบัการไดใ้ชค้วามรูร้อง (ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ที ่3) เพื่อการแกป้ญัหาในชวีติจรงิ (ทีเ่ชื่อมโยง

ไวใ้นขัน้ที ่ 2) ในการลงมอืปฏบิตั ิ ผูส้อนจาํเป็นต้องเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้รอ้มมกีาร

กําหนดเวลาการทํางานอกีทัง้ต้องมกีารตรวจสอบความคดิของผูเ้รยีน เช่น อาจตัง้คําถามให้
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ผูเ้รยีนอธบิายสิง่ทีอ่อกแบบไว ้ และพยายามไม่ใหผู้เ้รยีนหลงประเดน็ นอกจากน้ีต้องใหผู้เ้รยีน

จดบนัทกึการทาํงานของกลุ่มตน 

      ขัน้ที ่ 6 แก้ไข/ปรบัปรุงชิน้งานการออกแบบ (Troubleshoot the Designs) 

ผูส้อน จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดนํ้าเสนอผลงานการออกแบบ (เช่น ระบบเตอืนภยัพบิตั)ิ หน้าชัน้

เรยีน จากนัน้กระตุ้นใหผู้้เรยีนกลุ่มอื่น ๆ ตัง้คําถามและใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัผลงานนัน้ ซึ่ง

ผูเ้รยีน จะต้องบนัทกึขอ้เสนอแนะของผูส้อนและเพื่อนไวเ้พื่อการปรบัปรุงแก้ไขผลงาน ในขัน้น้ี

ผูเ้รยีน จะไดฝึ้กการคดิวจิารณญาณควบคู่ไปดว้ย 

         ขัน้ที่ 7 ประเมนิชิน้งานการออกแบบ (Evaluate the Designs) หลงัการ

ปรบัปรุงแก้ไขผลงานในขัน้ที่ 6 ผู้สอนและผู้เรยีน ดําเนินการตรวจให้คะแนนชิ้นงานตาม

ประเดน็ทีก่ําหนดไว ้

         ขัน้ที ่ 8 นําเสนอผลงานชิน้ทีส่มบูรณ์ (Present Completed Projects) ในขัน้น้ี 

ผูส้อนจดัเตรยีมสถานที ่หรอืตูแ้สดงผลงานใหผู้เ้รยีน นําผลงานแสดงต่อบุคคลทัว่ไป อาท ิเพื่อน 

พ่อแม ่ผูป้กครอง ครอูาจารย ์และชุมชน การจดัแสดงอาจทําตอนทา้ยปีการศกึษาหรอืภาคเรยีน 

โดยอาจวางแสดงไว้ตลอดภาคเรยีนถดัไป ทัง้น้ีเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนมคีวามภูมใิจและ

พยายามทีจ่ะปรบัปรงุผลงานในครัง้ต่อไป 

     สรุปหลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษาทัง้ 8 ขัน้ จะมทีัง้ส่วนที่ผู้สอน มี

บทบาท  สําคญัโดยเฉพาะขัน้ที ่1 ถงึ 3 ซึง่เป็นการวเิคราะหห์ลกัสูตรเชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้

กบัชวีติ ประจาํวนั จากนัน้จะจดัทําบทเรยีนและนําไปจดัการเรยีนรูใ้นขัน้ที ่ 4 ขัน้น้ีผูเ้รยีน ควร

ไดร้บัความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานตามสาระการเรยีนรูห้ลกัและรองทีเ่ลอืกไว ้จากนัน้ในขัน้ตอนที ่5 

ถงึ 8 จะเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร ์ผู้เรยีนจะกําหนดนิยามขอบเขตของ

ปญัหา สรา้งสรรคช์ิน้งานเพื่อแก้ปญัหา ประเมนิผล และปรบัปรุงชิน้งานของตนเอง การจดัการ

เรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาทัง้ 8 ขัน้อาจต้องใชเ้วลาตลอดภาคเรยีน หรอืตลอดปีการศกึษาทัง้น้ี

เพื่อให้ผู้เรยีนมเีวลาสร้างสรรค์ชิ้นงานการออกแบบและแสดงผลงานต่อสาธารณชนได้อย่าง

ภาคภมูอิาจกล่าวไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งต้น มกีระบวนการหรอื

ขัน้ตอนคล้ายกบัการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยขัน้ตัง้ปญัหา 

สมมตฐิาน ขัน้กําหนดตวัแปร ขัน้ออกแบบการทดลอง ขัน้ทดลอง ขัน้อภปิรายผล และขัน้

นําเสนอผล เพยีงแต่ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษาจะเน้นการนําปญัหาที่มอียู่จรงิใน

ชวีติประจาํวนั ซึง่อาจเป็นปญัหาเชงิการผลติ ปญัหาเชงิสิง่แวดลอ้ม ปญัหาภยัพบิตัต่ิาง ๆ ที่

กําลงัเป็นประเดน็ทางสงัคม มาใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอยา่งมวีจิารณญาณ และออกแบบชิน้งาน ภายใต้

เงือ่นไขทางสงัคม เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้นัน่เอง    

    จากแนวทางและหลกัการการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า แนวทาง

และหลกัการการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร ์เป็นหลกัการการจดัการเรยีนรูแ้บบการบูรณาการ (integration) เป็นการนําเอา
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ความรูท้างวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ วศิวกรรมศาสตรม์าประยกุตใ์ชอ้อกแบบประดษิฐเ์ป็น

ชืน้งานหรอืกระบวนการเพื่อแก้ปญัหา หรอืพฒันาอะไรบางอย่างทีต่อบสนองต่อความต้องการ

หรือความสนใจแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริง ซึ่งมีข ัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย           

5 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

      ขัน้ที ่1 ระบุปญัหา  

      ขัน้ที ่2 ระบุเป้าหมาย  

      ขัน้ที ่3 กําหนดแนวทางแกป้ญัหา  

      ขัน้ที ่4 ดาํเนินงานเพื่อใหไ้ดต้น้แบบของชิน้งาน วธิกีารหรอืกระบวนการทีส่รา้ง

ขึน้มาตามจดุประสงคท์ีก่ําหนดไวเ้พื่อตอบสนองต่อปญัหาในตอนแรก  

      ขัน้ที่ 5 ทดสอบด้วยการทดลองใช้ในบรบิทจรงิเพื่อศกึษาประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้ว่ามสีิง่ใดทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุ แกไ้ข อกีบา้ง จนเมือ่เสรจ็สมบูรณ์แลว้จงึทําการ

ประเมนิผลต่อไป  

 ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรจดัการเรยีนรู้ที่

หลากหลาย ไดแ้ก่ 

     1. จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นการจดัการ

เรยีนรูท้ีก่ําหนดสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาและทา้ทายการคดิของผูเ้รยีน เพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความสนใจและศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูลด้วยตนเองเพื่อแก้ปญัหา ซึ่งส่งผลให้ผูเ้รยีนสามารถนา

ความรูท้ี่ได้รบัจากผู้สอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ

เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิการใฝเ่รยีนรู ้ 

     2. จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เป็นการจดัการ

เรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกทาโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยร่วมกนัสํารวจ สงัเกต และ

กําหนดเรือ่งทีต่นเองสนใจ มกีารวางแผนในการทาํโครงงานรว่มกนั โดยศกึษาหาขอ้มลูความรูท้ี่

จําเป็น และลงมอืปฏบิตัิตามแผนที่กําหนดจนได้ข้อค้นพบหรอืองค์ความรู้ใหม่ แล้วเขยีน

รายงาน และนําเสนอต่อสาธารณชน และนําผลงานเละประสบการณ์ทัง้หมดมาอภปิราย 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรปุผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัทัง้หมด  

     3. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน เพื่อตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน 

 3. ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 

      สติยา  ลงัการ์พินธุ์ (2556) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะสําคญัการจดัการเรยีนการสอนตาม

แนวทางสะเตม็ศกึษาไวด้งัน้ี 

      1. ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  
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      2. มจีดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ 

     3. ประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ ทัง้เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละเพื่อตรวจสอบผลการ

เรยีนรู ้

   4. ใหข้อ้มลูตอบกลบัแก่นกัเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู ้

 5. ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมทีพ่ฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  

 6. ใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ  

 7. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 

 8. มเีครื่องมอื อุปกรณ์การเรยีนรูท้ีส่นับสนุน การตัง้คําถามปลายเปิดหากเป็นไป

ได ้

 9. สนบัสนุนการเรยีนรูร้ายบุคคล  

     10. มเีน้ือหาหลกัสตูรในรปูแบบดจิทิลัใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 11. มรีะบบจดัการและตดิตามการเรยีนการสอนและการประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โดยใชศ้กัยภาพของเทคโนโลย ี

 12. เน้นการบูรณาการรวมทัง้ระหว่างวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์

กายภาพ 

       สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ไดก้ล่าวถงึ

ประโยชน์จากการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาไวด้งัน้ี 

      1. ผู้เรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ที่ใช้วทิยาศาสตร ์

คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีและกระบวนการทางวศิวกรรม เป็นพืน้ฐาน 

      2. ผูเ้รยีนเขา้ใจและสนใจการประกอบอาชพีดา้นสะเตม็มากขึน้ 

      3. ผูเ้รยีนเขา้ใจสาระวชิาและกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรม์ากขึน้ 

      4. หน่วยงานภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมสนับสนุนการจดักจิกรรมของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

      5. ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูแ้ละเชื่อมโยงกนัระหว่าง 8 กลุ่มสาระวชิา 

      6. สรา้งกําลงัคนดา้นสะเตม็ของประเทศไทย เพื่อเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของ

ชาต ิ  

    จาํรสั  อนิทลาภาพร (2558) ได้ให้ความสําคญัของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ ไว้ว่าเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบ

บูรณาการมหีลายประเภท แต่ละประเภทมคีวามหมายแตกต่างกนั ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวสะเตม็ศกึษา ผูส้อนเป็นผูท้ีม่บีทบาทสําคญัอย่างยิง่เน่ืองจากต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐาน และ

เหน็ความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา ดงัน้ี คอื  

     1. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรกัและเหน็คุณค่าของการเรยีนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ 
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     2. ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงแนวคดิในสาระวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม  

     3. ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเขา้ใจสาระและกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

มากขึน้  

     4. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูแ้บบกระตอืรอืรน้ และตระหนักถึง

ความหมายของการเรยีนรูเ้น้ือหาทีเ่ฉพาะเจาะจง  

     5. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  

     6. ส่งเสรมิทกัษะการแกป้ญัหา  

     7. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสนใจประกอบอาชพีดา้นสะเตม็มากขึน้ 

     สรุปได้ว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคดิสะเตม็ศกึษามคีวามสําคญั

ต่อผู้เรยีนคอืส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรค์และสรา้งนวตักรรมที่ใช้ความรูใ้นวชิา

วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทคโนโลยแีละกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม ผู้เรยีนเขา้ใจ

สาระและกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรม์ากขึน้ ทําให้ผู้เรยีนเกดิการถ่ายโอน        

การเรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิรวบยอดในศาสตรต่์างๆ ทํา

ให้เกดิการเรยีนรูท้ี่มคีวามหมายต่อผู้เรยีน ผูเ้รยีนเหน็ความสมัพนัธแ์ละคุณค่าของสิง่ที่เรยีน 

สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนเขา้กบัชวีติจรงิ 

 

 4. บทบาทของผู้สอน และพฤติกรรมของผู้เรียนในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 

        สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ได้เสนอ

แนวทางใหค้รผููส้อนสามารถเลอืกรปูแบบบรูณาการไปใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของเน้ือหา หรอื

สภาพแวดล้อมและความสอดคล้องที่เป็นจรงิ โดยคํานึงจากการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ

เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดต่อผูเ้รยีน ดงัน้ี 

      1. จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั โดยให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมใน

กระบวนการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด 

      2. ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ร่วมทํางานกลุ่มด้วยตนเอง โดยจดักิจกรรมต่างๆ ให้

หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในการทํางานดว้ยกนั 

      3. จดัประสบการณ์ตรงให้กบัผู้เรยีน โดยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากสิง่ที่เป็นจรงิที่

เกดิขึน้จรงิในชวีติและสามารถนําความรูน้ัน้ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

      4. จดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความกลา้ในการแสดงออก โดย

ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัผู้อื่นในกลุ่ม และในชัน้เรยีน

สมํ่าเสมอ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รยีนในการกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนออกมา 
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      5. ปลูกฝงัจติสํานึก ค่านิยม และจรยิธรรม ที่ถูกต้องและดงีาม โดยสอดแทรกใน

กระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถแยกแยะความถูกต้องและดงีามใน    

การดาํรงชวีติในสงัคม 

   จํารสั  อนิทลาภาพร (2558) ได้กล่าวถงึผู้สอนมบีทบาทสําคญัในการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ดงัน้ี  

     1. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีต่ื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน มชีวีติชวีา เพื่อ

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันากระบวนการคดิและการแก้ปญัหาในสถานการณ์จรงิ  

     2. ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาทีท่า้ทายความรูค้วามสามารถ 

กระบวนการคดิและการแกป้ญัหาของผูเ้รยีน โดยใชส้ถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาในโลกปจัจบุนั  

     3. จดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตั ิ 

     4. จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการใน 3 สาระ ไดแ้ก่ สาระวทิยาศาสตร ์ 

คณิตศาสตร์ และการงานอาชพีและเทคโนโลย ี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทาง

วศิวกรรม  

     5. จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) โดย 

สร้างสถานการณ์ที่เป็นปญัหาเกี่ยวกบัชวีติจรงิและท้าทายกระบวนการคดิของผู้เรยีน เพื่อ

กระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิหาคําตอบโดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละสามารถสรา้ง

องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

     6. เป็นผูโ้คช้ (Coach)  

     7. เป็นพีเ่ลีย้งทางวชิาการ (Mentor)  

     8. ตัง้คาํถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ  

     9. ประเมนิกระบวนการทํางานและผลงานของผู้เรยีนโดยใช้วธิกีารที่หลากหลาย 

และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัระหว่างและหลงัจากปฏบิตักิารทดลอง โดยใชก้ารสื่อสารเชงิบวก  

 สรปุไดว้่า ในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา ผูส้อนเป็นผูท้ีม่บีทบาทสําคญั

คอืเป็นผู้อํานวยความสะดวกและโค้ชผู้เรยีน โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปญัหาที่ท้าทาย

ความคดิของผู้เรยีน และให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหาโดยใช้ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์ดงันัน้เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูด้งักล่าวมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ผูส้อนจาํเป็นต้องมี

ความรู ้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา โดยจดัการเรยีนรูใ้นชัน้

เรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีนและบรบิทของชัน้เรยีน  

 5. การวดัและประเมินผลตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์

     สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2557) ไดเ้สนอแนว

ทางการวัดผลประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไว้ว่า การวัดและ
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ประเมนิผลกจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นอกจากมกีารวดัผลการเรยีนรูต้าม

แนวทางการวดัผลของสาขาวชิาที่นํามาบูรณาการร่วมกนัแล้ว ยงัต้องมกีารวดัสมรรถนะใน    

การนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้าประยุกต์ใชก้ารออกแบบและพฒันาชิน้งาน รวมทัง้ทกัษะ

สําคญัของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Thinking)    

การคดิสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) การทํางานร่วมกนัเป็นทมี (Collaboration) และการ

สื่อสาร (Communication)  

    เวยีงชยั  แสงทอง (2557) ได้กล่าวถงึการประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวทางสะเตม็ศกึษาโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา เกบ็ขอ้มลูโดยใช้

แบบประเมนิในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

การเตรยีมความพรอ้มก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การปฏบิตัขิณะปฏบิตักิารจดักจิกรรม  

การเรยีนรู ้และการปฏบิตัหิลงัการจดัการเรยีนรู ้และการบนัทกึผลการนิเทศการจดัการเรยีนรู ้

    จํารสั  อินทลาภาพร (2558) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมนิผลตามแนวคิด

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรว์่า ในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ   

สะเตม็ศกึษาจะประสบความสําเรจ็ไดห้รอืไม่นัน้ ผูส้อนควรวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนว่ามคีวามรู้

ความเขา้ใจ มทีกัษะ และเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว ซึง่ในการวดัและประเมนิผลตาม

แนวสะเตม็ศกึษาสามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื  

     1. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ (Inquiry-based 

Learning) ในการสอนวทิยาศาสตร ์ผูส้อนสามารถประเมนิผูเ้รยีนดงัน้ี คอื  

         1.1 การตัง้คาํถามในแบบทดสอบ  

         1.2 การปฏบิตักิารทดลอง  

         1.3 การรายงานผลการทดลอง  

         1.4 การศกึษาตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลอง  

     2. ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Engineering Design) ผูส้อนสามารถประเมนิกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมของผูเ้รยีน 

ดงัน้ี คอื  

          2.1 การระดมความคดิ  

          2.2 การพฒันาโมเดลตน้แบบ  

          2.3 การทาํงานเป็นทมี  

          ในการวดัและประเมนิผลตามแนวสะเตม็ศกึษา ผูส้อนควรใชก้ารประเมนิหลาย

ครัง้คอื ประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิหลงัเรยีน การประเมนิระหว่างเรยีน ผูส้อน

ทําไดโ้ดยการใชค้ําถาม การสงัเกตพฤตกิรรมของผู้เรยีน การประเมนิตนเองและการประเมนิ

จากเพื่อน และการบนัทกึขอ้มลูงานทีท่าํเสรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนด ส่วนการประเมนิหลงัเรยีน 

ผูส้อนสามารถประเมนิโครงงานทีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิ 
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 สรุปไดว้่า ในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา ผู้สอนสามารถจดัการเรยีนรู้

โดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic Learning) ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนได้

เผชญิปญัหาและแกป้ญัหาจากสภาพจรงิ โดยคาํนึงถงึบรบิทแวดลอ้มทีส่มัพนัธก์บัความเป็นจรงิ 

ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายต่อผู้เรยีน ในการจดัการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว ผูส้อนควรใช ้     

การจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จดัการเรยีนรูโ้ดย

โครงงานเป็นฐาน การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ ซึง่ช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ

การสบืเสาะหาความรูจ้นนําไปสู่การสรา้งองคค์วามรูจ้ากบรบิททีเ่ป็นจรงิ โดยผูเ้รยีนไดใ้ชว้ธิกีาร

ทางวทิยาศาสตรใ์นการศกึษาหาขอ้มลูดว้ยตนเองเพื่อแก้ไขปญัหาสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้

อยา่งซบัซอ้นในชวีติประจาํวนั 

 

ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

1. ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์ 

     อาร ี รงัสนินัท ์(2532) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคว์่า เป็นจนิตนาการ

ประยกุตท์ีส่ามารถนําไปสู่สิง่ประดษิฐค์ดิคน้พบใหม่ทางเทคโนโลย ีซึง่เป็นความคดิในลกัษณะที่

คนอื่นคาดไม่ถงึหรอืมองขา้ม เป็นความคดิหลากหลาย คดิได้กวา้งไกล เน้นทัง้ปรมิาณและ

คุณภาพ อาจเกดิจากการคดิผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคดิใหม่ ๆ ที่แก้ปญัหาและ

เอือ้อํานวยประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  

     กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2535) ได้ให้ความหมายของความคิด

สรา้งสรรคว์่า เป็นความสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ โดยมสีิง่เรา้เป็น

ตวักระตุน้ ทาํใหเ้กดิความคดิใหมต่่อเน่ืองไปและความคดิสรา้งสรรคน้ี์ประกอบดว้ย ความคล่อง

ในการคดิ ความคดิยดืหยุน่ และความคดิทีเ่ป็นของตนเองโดยเฉพาะหรอืความคดิรเิริม่  

     อารีย์  พันธ์มณี (2540) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น

กระบวนการทางสมองทีค่ดิในลกัษณะอเนกนัย อนันําไปสู่การคดิคน้พบสิง่แปลกใหม่ ดว้ยการ

คดิคน้ดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคดิเดมิ ผสมผสานกนัใหเ้กดิสิง่ใหม ่ ซึง่รวมทัง้การประดษิฐ์

คดิคน้พบสิง่ต่าง ๆ ตลอดจนวธิกีารคดิ ทฤษฎ ีหลกัการไดส้าํเรจ็ 

     ชานิ  จติตรปีระเสรฐิ (2543) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น

กระบวนการทางความคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาเปลีย่นแปลงสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นอยู่ใหด้ขี ึน้ดว้ยวธิกีารที่

รเิริม่แปลกใหมแ่ละไดผ้ลดกีว่าวธิเีดมิ ๆ  

     สมศกัดิ ์ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544) ได้ใหค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคว์่าเป็น

กระบวนการเชื่อมโยงสมัพนัธ์สิง่ของหรอืความคดิที่มคีวามแตกต่างกนัมากเขา้ด้วยกนั โดย

บุคคลที่มคีวามคดิสร้างสรรค์จะต้องมคีวามแปลกเป็นตวัของตวัเอง (Originality) เป็นผู้ที่มี

ความคดิคล่อง มคีวามคดิยดืหยุน่ และสามารถใหร้ายละเอยีดในความคดินัน้ ๆ ได ้ 
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     ไพรินทร์  ต๋าคํา (2550) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็น

ความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์กล่าวคอื เมื่อระลกึถงึสิง่ใดกจ็ะเป็นสะพานช่วยให้

ระลึกถึงสิง่อื่นที่มคีวามสมัพนัธ์ได้ต่อไปอีก ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นเป็นกระบวนการของ

ความไวต่อปญัหา สิง่ทีผ่ดิปกต ิการมองเหน็ช่องว่างของความรูช่้องโหว่ของหลกัการ ความไม่

ผสมกลมกลนื หรอืการไม่ประสานกนัของสิง่ต่าง ๆ การเหน็จุดของความยากลําบาก การมอง

หาทางออกของปญัหา การคาดเดา การตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัความไม่ปกตนิัน้ ๆ การทดสอบ

ตามการตัง้สมมตฐิานและทดสอบซํ้า รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีม่คีวามเป็นไปไดแ้ลว้ทดสอบซํ้า

และทา้ยสุด คอื การสื่อสารกบัผลทีไ่ดม้า  

     อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ (2552) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น

ความสามารถทางสมองทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทางหรอืทีเ่รยีกว่าลกัษณะของการคดิอเนกนัย

หรอืความคดิแบบกระจาย ซึง่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคดิรเิริม่ ความคดิ

คล่องตวั ความคดิยดืหยุน่และความคดิละเอยีดลออ 

       กล่าวโดยสรุปแล้วความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการคดิ และ

เป็นการกระทาํทีใ่หเ้กดิผลผลติต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะพเิศษตรงทีต่้องอาศยัทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรซ์ึง่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาทางด้านสตปิญัญา การแก้ปญัหา และการคน้หาความรู้

ใหม่ ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งม ี3 องค์ประกอบ คอื ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น และ

ความคดิรเิริม่ และสะเตม็ศกึษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณา

การ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งให้ผู้เรยีนนําความรู้ไปใช้

แก้ปญัหาในชวีติจรงิ โดยจะพฒันากระบวนการหรอืผลผลติใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ชวีิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-Based Learning) หรอืกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) ที่ช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรียนมทีกัษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่

เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคมปจัจุบนัและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศกึษายงัช่วยให้

ผู้เรยีนเกิดทกัษะด้านความรู้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ ทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ีทกัษะด้าน

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ฉะนัน้ ในการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า 

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง เพื่อให้สามารถ

จดัการ เรยีนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศกึษาในโรงเรยีนได้ จงึเป็นความต้องการของสงัคมใน

ปจัจบุนั 

 2. องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ 

     โดยทัว่ไปเมือ่กล่าวถงึความคดิสรา้งสรรคม์กัเขา้ใจและมุง่เน้นไปทีค่วามคดิรเิริม่ ซึง่

ทีจ่รงิแลว้ความคดิสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ยลกัษณะความคดิอื่น ๆ ดว้ย มใิช่เพยีงแต่ความคดิ
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รเิริม่เพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็าม ความคดิรเิริม่เป็นลกัษณะสําคญัทีท่ําใหเ้กดิการเริม่ต้นขึน้ 

แต่ความสาํเรจ็ของการสรา้งสรรคก์จ็าํเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะความคดิอื่น ๆ ประกอบดว้ย  

     กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร (2535) ได้อธบิายพฤติกรรมของนักเรยีนที่

แสดงความคดิสรา้งสรรคใ์นองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี  

        1. ความคดิคล่อง เป็นการแสดงปรมิาณการคดิออกไดม้ากอย่างต่อเน่ือง และ

รวดเรว็เน้นปรมิาณการคดิคาํตอบทีเ่หมาะสมกบัสิง่เรา้ไดม้าก เช่น บอกประโยชน์ใชส้อยของไม้

ไผ่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

        2. ความคดิยดืหยุ่น เป็นการคดิคําตอบได้หลายประเภทและหลายทศิทาง       

การคดิทีม่คีุณภาพ คอื มทีัง้การจดักลุ่ม จดัระบบขนานพรมแดน และแตกแขนงออกไป เช่น 

อาจบอกประโยชน์ใชส้อยของไมไ้ผ่ได ้20 คําตอบ แต่พอมาพจิารณาดา้นความคดิยดืหยุ่นแลว้

จะวเิคราะหไ์ดเ้พยีง 4 หรอื 5 ประเภท คอื ทําของเล่น เครื่องใชส้อย อุปกรณ์ดนตร ีปรุงอาหาร 

สรา้งบา้น เป็นตน้  

        3. ความคดิรเิริม่ เป็นความคดิแปลกใหม่แตกต่างจากธรรมดา ไม่ซํ้ากบัความคดิ

ของคนอื่น แต่กเ็ป็นคาํตอบทีเ่หมาะสมกบัปญัหาไมใ่ช่เพอ้เจอ้ไรส้าระ  

        4. ความคดิละเอยีดลออ เป็นการคดิในรายละเอยีดหรอืขัน้ตอน มกีารอธบิาย

ความต่อเตมิเสรมิแต่งความคดิสิง่เรา้เดมิใหล้ะเอยีดและสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

     ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542) ได้กล่าวถงึบุคคลที่จะมคีวามคดิสร้างสรรค์จะต้องมี

ความสามารถในเรือ่งต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื  

        1. ความคดิคล่องตวั (Fluency) หมายถงึ ความสามารถในการคดิหาแนวทางที่

คลา้ยกนัในการแกป้ญัหาไดห้ลายแนวทางในเวลาทีก่ําหนด เช่น ใหค้ดิหาประโยชน์ของก้อนอฐิ

มาใหไ้ดม้ากทีสุ่ดภายในเวลาทีก่ําหนด ซึง่อาจเป็น 5 นาท ี 

        2. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ความสามารถในการคดิหาแนวทางที่

ไมซ่ํ้ากนัไดห้ลายแนวทางในการแกป้ญัหา เช่น ใหค้ดิว่าจะสามารถนําหวายไปใชท้ําอะไรไดบ้า้ง

ในเวลา 5 นาท ี 

        3. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะความคดิแปลกใหม่ เป็นต้นคดิ

เป็นความคดิที่แปลกแตกต่างจากความคดิเดมิ ซึ่งไม่เหมอืนใคร ความคดิรเิริม่อาจเกดิจาก     

การนําเอาความรูเ้ดมิมาคดิดดัแปลงและประยุกต์ใหเ้กดิเป็นสิง่ใหม่ขึน้ เช่น การคดิเครื่องบนิได้

สาํเรจ็กจ็ะไดแ้นวคดิจากการทําเครือ่งรอ่น  

        4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดต่าง ๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นไปได้ที่จะนําความคดินัน้ไปสู่การปฏบิตั ิ การสรา้งการกระทําให้เป็น

ผลสาํเรจ็ ทาํใหเ้กดิเป็นผลงานหรอืผลติผลสรา้งสรรคข์ึน้มา  

        5. ความคดิหลากหลาย (Sensitivity) หมายถงึ ความสามารถในการระบุปญัหา

ไดห้ลายปญัหา จากสถานการณ์ทีก่ําหนดใหส้ถานการณ์หน่ึง  
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     ทศินา  แขมมณี (2544) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะการคดิและตวับ่งชีล้กัษณะ

การคดิแต่ละแบบไว ้ซึง่ในการคดินัน้เป็นองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์ 

        1. คดิคล่อง เป็นการคดิอย่างรวดเรว็ใหไ้ดข้อ้มลูจาํนวนมาก โดยตวับ่งชีล้กัษณะ

การคดิ คอื สามารถใหข้อ้มลูจาํนวนมากจากการคดิอย่างรวดเรว็  

        2. คดิหลากหลาย เป็นการคดิใหไ้ด้ขอ้มลูหลายประเภท โดยตวับ่งชี้ลกัษณะ   

การคดิ คอื สามารถใหข้อ้มลูทีม่ปีระเภท / ชนิด / แบบ / ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไดจ้าํนวนมาก  

        3. คดิละเอยีด เป็นการคดิใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นรายละเอยีดของสิง่ทีต่้องการคดิโดย

ตวับ่งชีล้กัษณะการคดิ คอื สามารถขยายขอ้มลูของประเดน็ทีค่ดิใหไ้ดร้ายละเอยีดเพิม่มากขึน้  

     สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2544) กล่าวถงึความคดิสรา้งสรรค์

จดัเป็นความสามารถทางสมองที่คดิได้กว้างไกลหลายทศิทาง ซึ่งประกอบด้วยลกัษณะของ    

การคดิ 4 แบบ คอื  

        1. ความคดิคล่อง (Fluency) หมายถงึ ความสามารถในการคดิตอบสนองต่อสิง่

เรา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้หรอืความสามารถคดิหาคําตอบทีเ่ด่นชดัและตรงประเดน็มาก

ทีสุ่ด ซึง่จะนบัปรมิาณความคดิทีไ่ม่ซํ้ากนัในเรือ่งเดยีวกนั  

        2. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ความสามารถในการปรบัสภาพของ

ความคดิในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้     ความคดิยดืหยุ่นเน้นในเรื่องของปรมิาณทีเ่ป็นประเภท

ใหญ่ ๆ ของความคดิแบบคล่องแคล่วนัน่เอง เป็นตวัเสรมิและเพิม่คุณภาพของความคดิ

คล่องแคล่วใหม้ากขึน้ดว้ยการจดัเป็นหมวดหมูแ่ละมหีลกัเกณฑย์ิง่ขึน้ 

        3. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ความสามารถในการคดิแปลกใหม ่

แตกต่างไปจากความคดิธรรมดาหรอืความคดิง่าย ๆ ความคดิรเิริม่อาจจะเกดิจากการนําเอา

ความรูเ้ดมิมาคดิดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กดิเป็นสิง่ใหม่ขึน้  

        4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความสามารถในการมองเหน็

รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ และยงัรวมถงึการเชื่อมโยงสมัพนัธส์ิง่ต่าง ๆ  

     กลิฟอรด์ (Guilford (1971)) ไดอ้ธบิายความคดิสรา้งสรรคว์่าเป็นความสามารถทาง

สมองทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทาง ซึง่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  

        1. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะความคดิทีแ่ปลกใหม ่แตกต่าง

ไปจากความคดิเดมิหรอืความคดิแบบง่าย ๆ ซึง่มปีระโยชน์ต่อตนเองและสงัคม เป็นความคดิที่

อาจเกดิจากการนําเอาความคดิเดมิมาคดิดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กดิเป็นสิง่ใหมข่ึน้  

        2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ปรมิาณความคดิทีไ่ม่ซํ้ากนัในเรื่อง

เดยีวกนันบัว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการคน้หาคําตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็  

ในเวลาอนัจาํกดั แบ่งเป็น 3 แบบ คอื  

 2.1 ความคล่องทางแนวความคดิ (Ideational Fluency)  

   2.2 ความคล่องทางความสมัพนัธ ์(Associational Fluency)  
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 2.3 ความคล่องทางการแสดงออก (Expressional Fluency)  

        3. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ความสามารถในการหาคําตอบได้

หลายประเภทหรอืหลายแบบ คิดนอกกรอบของความคิดที่ไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือ

ความคุน้เคยเดมิ ทําใหม้องเหน็สิง่ต่าง ๆ ไดห้ลายแง่มุม และเป็นมุมใหม่ ๆ จนเกดิเป็นสิง่ที่

เสรมิคุณภาพความคดิใหด้ยีิง่ขึน้  

        4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ เป็นความคดิตกแต่งใน

รายละเอยีดเพื่อขยายความคดิหลกัใหค้รบถ้วน สมบูรณ์ ซึง่ความละเอยีดลออน้ีจะสมัพนัธก์บั

ความสามารถในการสงัเกต ไมล่ะเลยหรอืมองขา้มรายละเอยีดเลก็ ๆ น้อย ๆ  

     ทอแรนซ ์(Torrance (1969)) ไดใ้หค้วามคดิเหน็เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของความคดิ

สร้างสรรค์ไว้พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์นัน้ประกอบด้วยความคิด          

4 องคป์ระกอบดงัน้ี  

        1. ความคดิคล่อง (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหา

คาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็และสามารถสรา้งคาํตอบไดใ้นปรมิาณมากในเวลาทีจ่าํกดั  

        2. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหา

คาํตอบไดห้ลายประเภท หลายทศิทาง หลายรปูแบบ  

        3. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะของความคดิแปลกใหม ่แตกต่าง

จากความคดิธรรมดา และไมซ่ํ้ากบัความคดิทีม่อียูท่ ัว่ไป  

        4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลใน    

การมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไม่เหน็และยงัรวมถงึการเชื่อมโยงสิง่ต่าง ๆ อย่างมี

ความหมาย 

จากทีน่ักการศกึษาไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์ สามารถสรุปไดว้่า

ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คอื ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น ความคดิ

รเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ ซึง่ในการทําการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัไดท้ําการศกึษาองคป์ระกอบ

ของความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 3 ดา้นของทอแรนซ ์ คอื ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น และ

ความคดิรเิริม่  

 3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค ์ 

     นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ได้มีทัศนะ

เกีย่วกบัเรือ่งน้ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี  

     3.1 ทฤษฏขีองความคดิสรา้งสรรคใ์นรปูของการโยงสมัพนัธ ์(Associative Theory) 

กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ยการสรา้งแนวคดิใหม ่โดยการรวมสิง่ทีส่มัพนัธก์นัเขา้

ด้วยกนั ซึ่งการรวมกนัน้ีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะอย่าง หรอืรวมกนัแล้วต้องเกิด

ประโยชน์ทางใดทางหน่ึง หรอืเมือ่ระลกึสิง่ใดไดก้เ็ป็นแนวทางในการระลกึถงึสิง่อื่น ๆ ต่อ ๆ กนั

ไป สมัพนัธก์นัเป็นลกูโซ่ เช่น เมือ่นึกถงึโต๊ะ กท็าํใหนึ้กถงึเกา้อีไ้ปใชว้างของ เป็นตน้  
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     3.2 ทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปิญัญาของกลิฟอรด์ (Guilford, 1971) นักจติวทิยาผูนํ้า

ดา้นสตปิญัญาของอเมรกิา ไดอ้ธบิายทฤษฎเีกี่ยวกบัความคดิและสตปิญัญาทีม่ชีื่อเสยีง 2 เรื่อง 

คอื Convergent-Divergent Product (ผลงานแบบเอกนัย-อเนกนัย) ซึ่งต่อมามกัใช้คําว่า 

ความคดิเอกนัย (Convergent Thinking) และความคดิแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ที่

ทัง้สองอยา่งมคีวามแตกต่างกนัอยา่งสิน้เชงิ และอกีเรื่องหน่ึงทีส่รา้งชื่อเสยีงใหเ้ขาจนถงึปจัจุบนั

น้ี คอื เรื่องสตปิญัญาของมนุษย ์ (Intelligence) กลิฟอรด์ไม่เชื่อว่าแบบทดสอบวดัสตปิญัญาที่

ประเมนิคุณลกัษณะไม่กี่ด้านของมนุษย์จะสามารถเป็นตวัแทนศกัยภาพอนัหลากหลายและ

ซบัซอ้นของมนุษยไ์ด ้ งานวจิยัและทฤษฎขีองเขาเป็นรากฐานทีส่ําคญัของทฤษฎทีีส่ําคญัอกี 2 

ทฤษฎใีนเวลาต่อมา คอื ทฤษฎขีองสเตอรน์เบอรก์ (Robert Sternberg) และการด์เนอร ์

(Howard Gardner) กลิฟอรด์  เชื่อว่า ความคดิเชงิอเนกนัยเกี่ยวขอ้งใกลช้ดิกบัคุณลกัษณะ

ความคดิสรา้งสรรค ์คอื ความคดิหลายทศิทาง หลายแง่ หลายมุม คดิไดก้วา้งไกล ซึง่ลกัษณะ

ความคดิน้ีจะนําไปสู่การประดษิฐ์สิง่แปลกใหม่เพิม่ขึน้ การค้นพบของกลิฟอรด์น้ีเป็นรากฐาน

ของทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์กอืบทัง้หมดและทําใหม้กีารศกึษาเรื่องความคดิสรา้งสรรคอ์ย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้งในเวลาต่อมา เขาได้แบ่งลักษณะความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น                     

4 องคป์ระกอบทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

          1. ความไวต่อปญัหา (Sensitivity to Problems) การมองเหน็ปญัหา รบัรูว้่า

ปญัหาอยูต่รงไหน สามารถระบุสิง่ทีบ่กพรอ่งหรอืเป็นปญัหาทีม่าของผลผลติ สภาพของสงัคมได้

ว่าสิง่นัน้ไมบ่รรลุผลหรอืขาดประสทิธภิาพเพราะเหตุใด 

          2. ความคดิคล่องตวั (Fluency) เป็นความคดิทีห่ลัง่ไหลออกมาอยา่งคล่องแคล่ว

ซึง่มหีลายลกัษณะ คอื  

    2.1 ความคล่องแคล่วทางภาษา สามารถพดู เขยีน ไดอ้ยา่งลื่นไหล ไม ่

ตดิขดั  

    2.2 ความคล่องแคล่วในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์ของสิง่ต่าง ๆ อยา่ง 

รวดเรว็  

    2.3 ความคล่องแคล่วในการแสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึ ไดอ้ย่างรดักุม 

ชดัเจน ตรงประเดน็  

    2.4 ความคล่องแคล่วในการสรา้งความคดิ สามารถมคีวามคดิทีต่อบโจทยท์ี่

มอียูไ่ดอ้ยา่งด ีมคีวามคดิใหมไ่ดท้นัควนั  

         3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

    3.1 Spontaneous Flexibility เป็นความสามารถทีจ่ะคดิไดอ้ย่างหลากหลาย 

แมน้ว่าไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งคดิกต็าม  

    3.2 Adaptive Flexibility เป็นความสามารถทีจ่ะคดิไดอ้ยา่งหลากหลายเมือ่ 

มคีวามจาํเป็นหรอืในกรณทีีม่โีจทยป์ญัหาจะตอ้งแกเ้ฉพาะกจิ  
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         4. ความแปลกใหม่ (Originality) เป็นความแตกต่างจากธรรมดา ความไม่

ธรรมดา ความคดิสรา้งสรรคจ์ดัเป็นความสามารถทางสมองทีค่ดิไดก้วา้งไกล หลายทศิทางซึง่จะ

ประกอบไปดว้ยลกัษณะของความคดิ 4 ประการ  

     3.3 ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคข์องพอล ทอรแ์รนซ ์(Torrance (1969) ปรบัแนวคดิ

สรา้งสรรคข์อง กลิฟอรด์ ไดด้งัน้ี  

          1. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) ความสามารถในการคดิตอบสนองต่อสิง่เรา้

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้ หรอืความสามารถในการคดิหาคําตอบอย่างเด่นชดั และตรง

ประเดน็มากทีสุ่ด จะนบัปรมิาณทีไ่มซ่ํ้ากนัในเรือ่งเดยีวกนั  

          2. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึความสามารถในการปรบัสภาพของ

ความคดิในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ ความคดิยดืหยุ่นเน้นในเรื่องของปรมิาณที่เป็นประเภท     

ใหญ่ ๆ ของความคดิแบบคล่องแคล่วนัน่เอง เป็นตวัเสรมิและเพิม่คุณภาพของความคดิ

คล่องแคล่วใหม้ากขึน้ดว้ยการจดัเป็นหมวดหมูม่หีลกัเกณฑย์ิง่ขึน้ 

         3. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึความสามารถคดิแปลกใหม่แตกต่าง

จากความคดิธรรมดาหรอืความคดิง่าย ๆ ความคดิรเิริม่เกดิจากอาจจะเกดิจากความรูเ้ดมิมาคดิ

ดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กดิเป็นสิง่ใหมข่ึน้ 

     3.4 ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคข์องวลัลสั (Wallach & Kogan (1965)) ไดก้ล่าวว่า 

การคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้มาไดน้ัน้จะตอ้งมขี ัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

           ขัน้ที ่1 ขัน้เตรยีม (Preparation) เป็นระยะของการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เมื่อ

พบปญัหา เช่น กรณีก่อนทีอ่ารค์มิดิสีจะคดิหาส่วนผสมของเงนิในมงกุฎทองไดส้ําเรจ็นัน้กไ็ด้

พยายามชัง่เงนิชัง่ทองทีม่ขีนาดต่าง ๆ กนั แต่กย็งัคดิไมอ่อก  

           ขัน้ที ่2 ขัน้ฟกัตวั (Incubation) เมือ่รวบรวมตามขัน้ที ่1 แลว้ผูค้ดิยงัคดิไม่ออก 

ไดแ้ต่ครุน่คดิอยู ่ระยะน้ีผลงานยงัไมเ่กดิ จนบางครัง้ผูค้ดิคน้ตอ้งไปทาํงานอื่น  

           ขัน้ที ่ 3 ขัน้คดิออก (Illumination or Insight) เป็นระยะทีค่ดิคําตอบออกทนัท ี

ทัง้ทีด่เูหมอืนเป็นระยะทีก่ําลงัไมค่ดิอยู ่ 

           ขัน้ที ่ 4 ขัน้พสิูจน์ (Verification) เมื่อคดิคําตอบออกแลว้ก็จะพสิูจน์ทดลอง   

ซํ้า ๆ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ ไดผ้ลแน่นอนตัง้เป็นเกณฑต่์อไป  

 สรปุแลว้การเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ต้องมขี ัน้ตอนตามลําดบัของการเกดิไดแ้ก่ ขัน้

เตรยีมดว้ยการรวบรวมขอ้มลู ทีนํ่าไปสู่ข ัน้ฟกัตวัของการคดิ จนกว่าถงึขัน้ต่อไปคอืขัน้คดิออก

สามารถหาคําตอบได้ และจะไปสู่ข ัน้สุดท้ายคอืขัน้พสิูจน์เพื่อทําให้เกิดความมัน่ใจถงึความ

ถูกตอ้งนําไปใชไ้ดต่้อไป  

 4. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ 

     บุคคลที่มคีวามคิดสร้างสรรค์นัน้มกัมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ     

ต่าง ๆ ซึง่มผีูใ้หแ้นวคดิไว ้ดงัน้ี  
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     อุษณยี ์ โพธสิุข และคณะ (2544) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์

ไว ้ดงัน้ี  

        1. ไมร่ว่มกจิกรรมทีไ่มช่อบ  

        2. ชอบซกัถาม  

        3. ชอบพดูเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐห์รอืวธิกีารคดิแบบใหม ่ 

        4. เบื่อหน่ายความซํ้าซากจาํเจ  

        5. กลา้ทดลองทาํเพื่อพสิจูน์ความคดิของตนเองถงึแมจ้ะไมแ่น่ใจในผลทีเ่กดิขึน้  

        6. ซาบซึง้กบัสุนทรยีภาพ เช่น ซาบซึง้ในดนตรแีละศลิปะต่าง ๆ เป็นตน้  

        7. ไมห่งดุหงดิกบัความไรร้ะเบยีบหรอืความยุง่เหยงิทีค่นอื่นแทนไมไ่ด ้ 

        8. ไมส่นใจว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอื่น  

        9. มปีฏกิริยิาโตแ้ยง้ไมเ่หน็ดว้ย  

        10. ช่างสงัเกต ช่างจดจาํรายละเอยีดสิง่ต่าง ๆ เป็นอย่างด ี

        11. ไมช่อบการบงัคบั กําหนดกฎเกณฑ ์ตกีรอบความคดิใหท้าํตามกตกิาต่าง ๆ  

        12. มคีวามคดิเป็นอสิระไมช่อบทาํตามผูอ้ื่น  

        13. มคีวามคดิยดืหยุน่ คดิไดห้ลายทศิทาง เช่น สามารถคดิแก้ปญัหาเดยีวกนัได้

หลายวธิ ี 

        14. ชอบคาํถามแปลก ๆ ทา้ทายใหค้ดิ  

        15. ชอบคดิหรอืรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ มากกว่าผูอ้ื่น  

        16. ชอบเป็นคนแรกทีค่ดิหรอืทาํเรือ่งใหม ่ 

        17. มคีวามรูส้กึรนุแรงเกีย่วกบัอสิรภาพและความเป็นอสิระทางความคดิ  

        18. เหน็ความเชื่อมโยง เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่าง ๆ ทีค่นทัว่ไปมองไม่

เหน็  

        19. มคีวามวจิติรพสิดารในการทาํสิง่ต่าง ๆ  

        20. ช่างสงัเกต สามารถเหน็รายละเอยีดต่าง ๆ ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็  

 จากแนวความคดิต่าง ๆ เกีย่วกบัลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคด์งักล่าว

ขา้งตน้สรปุไดว้่า คุณลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะมคีวามเป็นตวัของตวัเอง ชอบ

อสิระ ไม่ชอบทําตามแบบทีม่อียู่แลว้ ไม่ชอบน่ิงแต่คน้ควา้หาสิง่ใหม่ ๆ ตลอดเวลา และชอบ

สรา้งสิง่ใหม่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์โดยไม่ซํ้าแบบใคร มคีวามสามารถในการรบัรูป้ญัหาไดอ้ย่าง

รวดเรว็ สนุกกบัการแก้ปญัหาโดยใชค้วามคดิหลายทางและเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการผลติ 

ซึง่ผลผลติอาจเป็นความคดิหรอืสิง่ของทีแ่ปลกใหม ่ 
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 5.  ความหมายของความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

     สุวฒัน์  นิยมคา้ (2531) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์

ไวว้่าเป็นความสามารถในการคดินอกกรอบเดมิ สามารถช่วยปรบัขยายและเปลีย่นแปลงกรอบ

โครงสรา้งความรูเ้ดมิออกไป ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัขยายความคดิและสรา้งแนวคดิใหม ่ๆ  

     ปรยีาภรณ์  ทองมาก (2537) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรไ์ว้ว่าเป็นความคดิที่แสดงออกมาได้หลากหลายเพื่อให้ได้สิง่ที่แปลกใหม่ หรอื

เปลี่ยนแปลงให้ไม่ซํ้าผู้อื่น โดยอาศยัวธิกีารและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบดว้ยความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ  

     ณัฏฐพงษ์  เจรญิพิทย์ (2539) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรไ์วว้่าเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบุคคล อนัเป็นผลจากการบ่มเพาะความคดิ

สร้างสรรค์โดยทัว่ไปใช้ความคดิสร้างสรรค์เป็น “เชื้อ” และปรุงแต่งด้วยสมรรถวสิยัทาง

วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีป็นผลให้บุคลากรสามารถ “คดิ” และสรา้ง “ผลงาน” ที่มี

คุณประโยชน์ต่อสงัคมและมนุษยชาตไิดด้ทีีสุ่ด  

    สําเร็จ  วรรณพิรุณ (2542) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรไ์ว้ว่า เป็นความสามารถในการคดิแก้ปญัหา การแสดงความคดิรเิริม่ ความคดิ

ยดืหยุ่นและความคล่องในการคดิโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ บุคคลทีม่คีวามคดิรเิริม่

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรเ์ป็นบุคคลทีม่คีุณลกัษณะ สตปิญัญาและจติใจทีส่นใจจะแก้ปญัหา

ทางวทิยาศาสตร ์ 

     ไพรนิทร ์ ต๋าคํา (2550) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์

ไวว้่า เป็นแนวทางการคดิและการกระทําเพื่อแก้ปญัหา โดยใชห้ลกัการและกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์ นอกจากจะเน้นความคดิรเิริม่ในด้านความคดิแล้ว ยงัเน้นถงึการรเิริม่พฒันา

ความคดิเพื่อได้ซึ่งผลผลติของความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์ึน้ เน้นความคดิใหม่และ

ความมศีลิปะทัง้สองประการพรอ้มกนั นอกจากน้ีความสามารถทีจ่าํเป็นของบุคคลทีม่คีวามคดิ

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ เป็นออกเป็น 4 ลกัษณะ คอื ความสามารถในการจดจาํปญัหา 

ความสามารถในการผลิตความคิดใหม่ ความสามารถในการจดัระเบียบความคิดและ

ความสามารถในการประเมนิ  

 จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่นักการศึกษากล่าว

มาแลว้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์เป็นความสามารถในการ

คดิเพื่อให้ได้สิ่งที่แปลกใหม่ โดยอาศยัหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบดว้ยความคดิรเิริม่ ความคดิยดืหยุน่ ความคดิคล่อง และความคดิละเอยีดลออ  
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 6. การวดัความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

     การวดัความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์ กลิฟอรด์ (Guilford, 1971) เป็น

นกัจติวทิยากลุ่มแรกทีไ่ดร้เิริม่การพฒันาแบบวดัความคดิสรา้งสรรคม์าตรฐาน โดยแบบทดสอบ

ความคดิสรา้งสรรค์ของกลิฟอรด์ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 11 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น

ทางดา้นภาษาเขยีน 7 ฉบบั ทางดา้นรปูภาพ 3 ฉบบัและเป็นโจทยป์ญัหา 1 ฉบบั แบบทดสอบ

น้ีเหมาะกบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาและผูใ้หญ่ โดยแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคแ์ต่ละ

ฉบบั มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

        1. ความคดิคล่องในการจํา (Word Fluency) เป็นการเขยีนคําที่ขึน้ต้นด้วย

ตวัอกัษรทีก่ําหนดให ้ 

        2. ความคล่องทางความคดิ (Ideational Fluency) เป็นการเขยีนชื่อสิง่ของที่มี

คุณสมบตัติามลกัษณะทีก่ําหนดให ้เช่น ใหบ้อกชื่อของสิง่ของทีก่ลมและมสีขีาว 

        3. ความคล่องด้านการเชื่อมโยง (Associational Fluency) เป็นการเขยีนคํา     

ต่าง ๆ ทีม่คีวามหมายคลา้ยคลงึกบัคาํทีก่ําหนดให ้ 

        4. ความคล่องในการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นการสรา้งประโยค

จากคาํทีก่ําหนดให ้โดยกําหนดอกัษรตวัแรกของแต่ละคาํใหแ้ละหา้มใหใ้ชค้าํซํ้า 

        5. การใชป้ระโยชน์อย่างอื่น (Ultimate Uses) เป็นการบอกประโยชน์อย่างอื่น

ของสิง่เฉพาะทีก่ําหนดใหใ้นลกัษณะทีแ่ตกต่างจากการใชป้ระโยชน์โดยทัว่ไป เช่น หนังสอืพมิพ์

ใชท้าํประโยชน์อื่นอยา่งไรบา้ง  

        6. การสรุปผล (Consequence) เป็นการบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็น

ผลเน่ืองจากเหตุการณ์สมมตฐิานที่กําหนดให ้ เช่น ถ้าคนไม่จาํเป็นต้องนอนจะเกดิอะไรขึน้    

เป็นตน้  

        7. ประเภทอาชพี (Possible Jobs) เป็นการบอกอาชพีต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคําที่

กําหนดให ้ เช่น กําหนดคําว่าหลอดไฟ อาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื วศิวกรไฟฟ้า เจา้ของโรงงานทํา

หลอดไฟ เป็นตน้  

        8. การวาดรปู (Making Objects) เป็นการวาดรปูของสิง่ของจากเซทของรปูที่

กําหนดให ้ เช่น วงกลม และรปูสามเหลีย่ม เป็นต้น ในการวาดรปูสิง่ของรปูหน่ึงอาจใชร้ปูที่

กําหนดใหซ้ํ้ากนัไดแ้ละเปลีย่นแปลงขนาดได ้แต่จะตอ้งไมต่่อเตมิรปูหรอืเสน้อื่น ๆ เพิม่ขึน้อกี  

        9. การรา่งรปู (Sketches) เป็นการต่อเตมิใหเ้ป็นรปูจากภาพร่างทีก่ําหนดให ้เช่น 

วงกลม สามเหลีย่ม และต่อเตมิภาพใหส้มบรูณ์และแตกต่างกนัมากทีสุ่ด  

        10. การตกแต่ง (Decoration) เป็นการตกแต่งรปูวาดเกี่ยวกบัสิง่ของทัว่ไปทีร่่าง

เอาไวแ้ลว้ดว้ยแบบทีแ่ตกต่างกนั  

       11. การแก้ปญัหา (Match Problem) เป็นการแก้ปญัหาจากโจทยท์ีก่ําหนดให ้

เช่น ใหเ้อาจาํนวนก้านไมข้ดีไฟจาํนวนหน่ึงออก โดยใหก้้านไมข้ดีไฟทีเ่หลอืประกอบกนัเป็นรปู
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สี่เหลี่ยมจตุัรสั หรอืรูปสามเหลี่ยมที่มจีํานวนรูปตามต้องการ เน่ืองจาก Guildford เป็น

นักจติวทิยาที่มุ่งเน้นอธบิายโครงสร้างทางสติปญัญาว่า ความคดิสร้างสรรค์ประกอบด้วย

องคป์ระกอบทางสตปิญัญามติใิดบา้ง มากกว่าการพยายามอธบิายการเกดิและพฒันาความคดิ

สรา้งสรรค ์แต่ทฤษฎน้ีีกเ็ป็นแนวทางให ้ทอแรนซ ์ (Torrance) พฒันาทฤษฎขีึน้มาในลกัษณะที่

เป็นการสรา้งแบบทดสอบชุดการสอนทีส่ามารถนํามาใชใ้นการปฏบิตัไิด ้ 

     ทอแรนซ ์ (Torrance, 1969)) ไดส้รา้งแบบวดัความคดิสรา้งสรรคม์ชีื่อว่า MTCT           

(Minnesota test of creative thinking) ต่อมาใชช้ื่อว่า TTCT (Torrance test of creative    

thinking) ใชว้ดัความคดิสรา้งสรรคไ์ดห้ลายระดบัอาย ุประกอบดว้ย 

        1. แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัรปูภาพ (Thinking Creatively with 

Picture) แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัรปูภาพ ม ี2 แบบ คอื แบบ A และแบบ B 

เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ซึง่ ทอแรนซ ์(Torrance) ไดก้ําหนดสิง่เรา้ใหม้ลีกัษณะคลา้ยกนั มี

จุดมุ่งหมายเดยีวกนั แต่แตกต่างกนัในสิง่เรา้ที่กําหนด แบบทดสอบทัง้สองฉบบัสามารถใช้

สาํหรบัระดบัชัน้อนุบาลศกึษาจนถงึระดบัอุดมศกึษา  

        ลกัษณะของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพประกอบด้วย

แบบทดสอบย่อย 3 ชุด ซึ่ง ทอแรนซ์ (Torrance)  เรยีกแบบทดสอบย่อยว่ากจิกรรม 

แบบทดสอบยอ่ยน้ีประกอบดว้ย 3 กจิกรรม ดงัน้ี  

        กจิกรรมชุดที ่1 การวาดภาพ (Picture Construction)  

        เป็นการต่อเตมิรปูภาพจากสิง่เรา้ทีก่ําหนดใหซ้ึง่สิง่เรา้นัน้มลีกัษณะเป็นกระดาษ  

สตกิเกอรส์เีขยีว รปูไข่ โดยใหต่้อเตมิภาพใหแ้ปลกใหม่น่าตื่นเต้น และน่าสนใจทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได ้จากนัน้ใหต้ัง้ชื่อภาพทีว่าดใหแ้ปลกทีสุ่ด  

        กจิกรรมชุดที ่2 การต่อเตมิรปูภาพใหส้มบรูณ์ (Picture Completion)  

        เป็นการต่อเตมิภาพจากสิง่เรา้ทีก่ําหนดใหเ้ป็นรปูเสน้ในลกัษณะต่าง ๆ มจีาํนวน      

10 ภาพ เป็นการต่อเตมิภาพใหแ้ปลก น่าสนใจ และน่าตื่นเต้นมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

จากนัน้ตัง้ชื่อภาพทีต่่อเตมิเสรจ็แลว้ใหแ้ปลกและน่าสนใจดว้ย  

        กจิกรรมชุดที ่3 การใชเ้สน้คู่ขนาน (Parallel Line)  

        เป็นการต่อเตมิภาพจากเสน้คู่ขนาน จาํนวน 30 คู่ เสน้การประกอบภาพโดยใช้

เสน้คู่ขนานเป็นส่วนสาํคญัของภาพและต่อเตมิภาพใหแ้ปลก แตกต่าง ไมซ่ํ้ากนั จากนัน้ใหต้ัง้ชื่อ

ภาพทีต่่อเตมิดว้ย  

        การตรวจใหค้ะแนน  

        การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ       

ทอแรนซ ์(Torrance)  ไดแ้บ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 4 ดา้น คอื  

          1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบที่เป็นไปไดต้ามเงื่อนไขของ

คาํถาม โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรศินาคาํตอบทีไ่มซ่ํ้ากนั  
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 2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะจดักลุ่มหรอื 

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารที่แตกต่างกนัต่อสิง่เร้าหรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน 

 3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถี่ของคําตอบของนักเรยีนทัง้หมด

ที่เป็นความคดิแปลกแตกต่างไปจากคําตอบทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้คะแนน

คาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

 4. คะแนนความคดิละเอยีดลออ พจิารณาจากรายละเอยีดของภาพที่นํามา

ตกแต่งความคดิครัง้แรกให้สมบูรณ์ แล้วทําภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบูรณ์ โดยให้

คะแนนรายละเอยีดส่วนละ 1 คะแนน  

 คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนแต่ละข้อคดิได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุ่น คะแนนความคดิรเิริม่ และความคดิ

ละเอยีดลออ สาํหรบัคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ทัง้ 3 ขอ้  

        2. แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษา (Thinking Creatively with 

Word) แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษาม ี2 แบบ คอื แบบ A และ แบบ B เป็น

แบบทดสอบคู่ขนาน แบบทดสอบน้ีเหมาะสําหรับผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาจนถึง

ระดบัอุดมศึกษา ลกัษณะของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์โดยอาศยัภาษาประกอบด้วย

กจิกรรม 7 กจิกรรม ดงัน้ี  

กจิกรรมชุดที ่1 การตัง้คาํถาม  

เป็นการตัง้คําถามจากภาพทีก่ําหนดใหม้ากที่สุด เพื่อให้รูว้่าเกดิอะไรขึน้มาก

ทีสุ่ด และคาํถามทีต่ ัง้ขึน้นัน้ตอ้งไมเ่ป็นคาํถามทีส่ามารถตอบไดเ้พยีงแต่เหลอืบดูรปูภาพเท่านัน้ 

แต่จะตอ้งตอบจากการใชค้วามคดิ  

กจิกรรมชุดที ่2 การเดาสาเหตุ เป็นการเขยีนสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ที ่

เกดิขึน้ของรปูภาพในกจิกรรมที ่1 ใหม้ากทีสุ่ด  

กจิกรรมชุดที ่3 การเดาผลทีจ่ะเกดิตามมา เป็นการเขยีนผลทีอ่าจเกดิขึน้อนั 

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในภาพทีก่ําหนดใหใ้นรปูภาพของกจิกรรมที ่1  

กจิกรรมชุดที ่ 4 ปรบัปรุงผลผลติให้ดขีึน้ เป็นการดดัแปลงสิง่ของในภาพที่

กําหนดให ้และมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้

กจิกรรมชุดที ่ 5 ประโยชน์ของสิง่ของ เป็นการเขยีนรายชื่อหรอืบอกรายการ

ของสิง่ของทีน่่าสนใจและแปลกทีท่าํมาจากสิง่ของทีก่ําหนดให ้ 
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กจิกรรมชุดที ่ 6 ตัง้คําถามแปลก ๆ เป็นการตัง้คําถามแปลกเกี่ยวกบัสิง่ของ 

ต่าง ๆ ทีก่ําหนดให ้ 

กจิกรรมชุดที ่7 การสมมตอิย่างมเีหตุผล เป็นการเขยีนสิง่ทีค่ดิหรอืคาดเดา ถงึ

สิง่ทีเ่กดิขึน้จากสถานการณ์ทีไ่ม่น่าเป็นไปไดท้ีก่ําหนดให ้ 

การตรวจใหค้ะแนน  

การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา 

Torrance ไดแ้บ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 3 ดา้น คอื  

 1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ

คาํถาม โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า 

 2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะจดักลุ่มหรอื 

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถีข่องคําตอบของนักเรยีนทัง้หมดที่

เป็นความคดิแปลก ๆ แตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้

คะแนนคาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

 คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนแต่ละข้อคดิได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่  

    สําหรบัคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนแต่ละขอ้  

    สําหรบัการวดัความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรใ์นประเทศไทยนัน้ไดม้ขี ึน้ในครัง้

แรกโดยทศันีย ์ พฤกษชลธาร (2517) สรา้งแบบทดสอบเพื่อใชใ้นการวดัความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยลกัษณะของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์

ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ของ ทอแรนซ์ (Torrance) ฉบบั

ทดสอบภาษาเขยีนประกอบดว้ย 3 ขอ้ ดงัน้ี 

     ขอ้ 1 “สมมตวิ่า” เป็นการกําหนดสถานการณ์ใหน้ักเรยีนเขยีนเหตุการณ์ทีน่่าจะ

เป็นไปไดใ้ห้มากทีสุ่ดในสถานการณ์ที่กําหนดให้ โดยมคีําถามว่า สมมตใิห้โลกมหีมอกควนั

หนาแน่นมากจนคนมองเหน็กนัแค่ขาเท่านัน้จะเกดิอะไรขึน้ และมนัจะทําใหช้วีติเปลีย่นแปลงไป

อยา่งไรบา้ง  
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     ขอ้ 2 “ทิง้ไข”่ เป็นการกําหนดปญัหามาใหแ้ลว้ใหน้ักเรยีนคดิวธิกีารแก้ปญัหาโดย

ตัง้คําถามว่า ใหน้ักเรยีนออกแบบวธิกีารทดลองทีจ่ะทิง้ไข่ดบิ 1 ฟอง ลงจากตกึ 3 ชัน้ โดยเมื่อ

ไขต่กถงึพืน้ดนิไขย่งัไมแ่ตก (นกัเรยีนจะใชอุ้ปกรณ์ใด ๆ ช่วยกไ็ด)้  

     ขอ้ 3 “ปลาทอง” เป็นการกําหนดอุปกรณ์ให ้ แล้วให้นักเรยีนคดิวางแผนและ

ออกแบบการทดลอง โดยใหน้ักเรยีนเอาปลาทองไปทดลองดว้ยวธิแีปลก ๆ ใหม ่ๆ โดยไม่ให้

ปลาทองบาดเจบ็ถงึกบัพกิารหรอืตายได ้ 

     การตรวจใหค้ะแนน  

     การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบได้อิงหลักการให้คะแนนเช่นเดียวกับ

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษาของ Torrance โดยแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 

3 ดา้น คอื  

        1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของคําถาม 

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า  

        2. คะแนนความคดิยดืหยุ่น พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ ซึง่จะจดักลุ่มหรอื

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

        3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถี่ของคําตอบของนักเรยีนทัง้หมดที่

เป็นความคดิแปลก ๆ แตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้

คะแนนคาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

     คะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนแต่ละขอ้คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่  

     สําหรบัคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละขอ้ 

     สุมาล ี กาญจนชาตร ี(2525) สร้างแบบทดสอบเพื่อศึกษาพฒันาการความคิด

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนอายุ 11 – 15 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะ

ของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง 

Torrance ฉบบัทดสอบภาษาเขยีนประกอบดว้ย 3 ขอ้ ดงัน้ี  

     ขอ้ 1 “การใชป้ระโยชน์” เป็นสถานการณ์ทีม่รีปูภาพประกอบ โดยใหน้ักเรยีนบอก

การใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีท่ีก่ําหนดมาใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  
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     ขอ้ 2 “นักประดษิฐ์” เป็นสถานการณ์ที่กําหนดใหน้ักเรยีนเลอืกเครื่องมอืจากที่

กําหนดให ้แลว้นํามาประดษิฐเ์ป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้บอกการนําไปใชโ้ดย

ยอ่  

     ขอ้ 3 “นกัคน้ควา้” เป็นสถานการณ์ทีใ่หน้กัเรยีนออกแบบวธิกีารทดลองใหม้ากทีสุ่ด 

เพื่อศกึษาการนําส่วนต่าง ๆ ของพชืไปใชป้ระโยชน์ โดยสถานการณ์สมมตใิหน้ักเรยีนเป็นนัก

พฤกษศาสตร ์ 

     การตรวจใหค้ะแนน  

     การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบได้อิงหลักการให้คะแนนเช่นเดียวกับ

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษาของ Torrance โดยแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 

3 ดา้น คอื  

        1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของคําถาม 

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า 

        2. คะแนนความคดิยดืหยุ่น พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ ซึง่จะจดักลุ่มหรอื

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

        3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถี่ของคําตอบของนักเรยีนทัง้หมดที่

เป็นความคดิแปลก ๆ แตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้

คะแนนคาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

     ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนแต่ละข้อคดิได้จากผลบวกของ

คะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่  

     สําหรบัคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละขอ้ 

     ประดิษฐ์  สนัน่เอื้อ (2527) สร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยลกัษณะของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ที่

สรา้งขึน้ตามแนวคดิของแบบทดสอบของ Torrance ฉบบัทดสอบภาษาเขยีน ประกอบดว้ย 4 

ขอ้ ดงัน้ี  

        ขอ้ 1 “นักนิยมไพร” ตัง้คําถามว่า ถ้านักเรยีนไปเขา้ค่ายพกัแรมในป่าเกดิหลง

ทางไปในป่าเป็นเวลานาน รูส้กึกระหายน้ํา นักเรยีนคดิว่าจะมวีธิกีารอย่างไรบา้งทีจ่ะไดด้ื่มน้ํา

แกก้ระหาย  
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        ขอ้ 2 “นกัพยากรณ์” ตัง้คาํถามว่า ถา้ปรมิาณของออกซเิจนบนผวิโลกลดลงเหลอื

ครึง่หน่ึงของทีม่อียู่ในปจัจุบนั นักเรยีนคดิว่าจะเกดิอะไรขึน้บา้ง หรอืมผีลต่อสิง่มชีวีติและไม่มี

ชวีติบนโลกอยา่งไร  

        ขอ้ 3 “นักเทคโนโลย”ี ตัง้คามว่า มนุษยไ์ดใ้ชพ้ลงังานมาเป็นเวลานานประกอบ

กบัประชากรของโลกเพิม่ขึน้ ทําใหเ้ราประสบปญัหาเรื่องพลงังานอย่างมาก นักเรยีนคดิว่าจะมี

วธิกีารใดดดัแปลงหรอืใชส้ิง่ใดไดบ้า้ง เพื่อแกป้ญัหาดา้นพลงังานน้ี  

        ขอ้ 4 “นกัทดลอง” ตัง้คาํถามว่า ถา้นกัเรยีนไดร้บัวตัถุแขง็มาชิน้หน่ึงโดยไม่ทราบ

ว่าเป็นอะไร นกัเรยีนคดิว่าจะนําวตัถุชิน้น้ีมาศกึษาหรอืทดลองอยา่งไรบา้ง 

การตรวจใหค้ะแนน  

การตรวจใหค้ะแนนของแบบทดสอบไดอ้งิหลกัการใหค้ะแนนเช่นเดยีวกบั 

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษาของ Torrance โดยแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 

3 ดา้น คอื  

1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของคาํถาม  

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า 

2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะจดักลุ่มหรอื 

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถีข่องคาํตอบของนกัเรยีนทัง้หมดที ่

เป็นความคดิแปลก ๆ แตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้

คะแนนคาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน 

        คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนแต่ละข้อคิดได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่  

        สําหรบัคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน คดิได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละขอ้  

     เยาวรัตน์  อยู่พุ่ม (2555) ได้พัฒนาแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร ์ ตามแนวคดิของ ทอแรนซ ์(Torrance) ฉบบัทดสอบดว้ยภาษาเขยีน สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมปลายซึง่สรา้งโดย ประจติ  นามโคตร (2530) จาํนวน 3 ขอ้ ดงัน้ี  

        ขอ้ 1 “ปลาทอง ” เดก็ชายประชาเลีย้งปลาทองไวใ้นตู้ 5 ตวั ต่อมาประชาพบว่า 

ปลาทองในตู้ตาย 1 ตวั โดยไม่ทราบว่าปลาทองตวันัน้ตายเพราะเหตุใด ให้นักเรยีนคดิหา

สาเหตุทีท่าํใหป้ลาทองตายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  
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        ขอ้ 2 “จะทําอย่างไรด”ี ถ้าเสือ้ของนักเรยีนเปียก และนักเรยีนต้องการทําใหเ้สือ้

ตวันัน้แห้งโดยเรว็โดยที่เมื่อเสื้อแห้งแลว้อยู่ในสภาพทีใ่ส่ได ้ นักเรยีนจะทําอย่างไร นักเรยีน

สามารถทาํใหเ้สือ้แหง้ไดห้ลายวธิ ีพยายามคดิหาวธิทีีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  

        ขอ้ 3 “สมมตวิ่า” สมมตวิ่า นับตัง้แต่วนัน้ีเป็นต้นไป พชืทุกชนิดไม่ออกดอกอกี

เลย นักเรยีนคดิว่า สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติในโลกจะมกีารเปลี่ยนแปลงอะไรเกดิขึน้บ้าง ให้

นกัเรยีนเขยีนสิง่ทีเ่ป็นผลจากการทีพ่ชืทีเ่คยมดีอกแลว้ไมม่ดีอกใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

การตรวจใหค้ะแนน  

1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของคาํถาม  

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า 

2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะจดักลุ่มหรอื 

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถี่ของคําตอบของนักเรยีนทัง้หมด 

โดยกําหนดใหค้ะแนนคาํตอบตามความถีด่งัน้ี  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่กนิ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 5 ให ้1 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 4 ให ้2 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 3 ให ้3 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 2 ให ้4 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 1 ให ้5 คะแนน 

     คะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนแต่ละขอ้คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่  

     สําหรบัคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละขอ้  

     ศรผีกา  เจรญิยศ (2533) สรา้งแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โดยลกัษณะของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ทีส่รา้งขึน้ตาม

แนวคดิของแบบทดสอบของ Torrance ฉบบัทดสอบดว้ยภาษาเขยีน ประกอบดว้ย 2 ขอ้ ดงัน้ี  

        ขอ้ 1 “การใชป้ระโยชน์” โดยใหน้ักเรยีนดูภาพเกี่ยวกบักองขยะใกลบ้า้นแลว้ถาม

นักเรยีนว่าถ้าบา้นของนักเรยีนอยู่ในสภาพน้ี นักเรยีนจะนําขยะน้ีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งไรบา้ง บอกใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

        ขอ้ 2 “สมมตวิ่า” น้ําเป็นตวัทาํละลายสารต่าง ๆ ไดด้ ีถา้น้ําไม่สามารถละลายสาร  

ต่าง ๆ ไดจ้ะเกดิปรากฎการณ์อะไรขึน้กบัสิง่มชีวีติ ตอบมาใหม้ากทีสุ่ด  
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การตรวจใหค้ะแนน  

การตรวจใหค้ะแนนของแบบทดสอบไดอ้งิหลกัการใหค้ะแนนเช่นเดยีวกบั 

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษา ของ Torrance โดยแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น  

3 ดา้น คอื  

1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของคําถาม 

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปรมิาณของคาํตอบทีไ่มซ่ํ้า 

2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะจดักลุ่มหรอื 

ประเภทของคําตอบของนักเรยีนแต่ละคน ตามวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัต่อสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขที่

กําหนดให ้โดยใหค้ะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 คะแนน  

3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถีข่องคําตอบของนักเรยีนทัง้หมดที่

เป็นความคดิแปลก ๆ แตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยกําหนดให้

คะแนนคาํตอบตามความถี ่ ดงัน้ี  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 0 – 1.99 ให ้2 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 2 – 4.99 ให ้1 คะแนน  

     จาํนวนของคาํตอบซํ้าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ขึน้ไป ให ้0 คะแนน  

        คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนแต่ละข้อคิดได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุน่ และคะแนนความคดิรเิริม่ 

        สําหรบัคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน คดิได้จาก

ผลบวกของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละขอ้  

     ปรยีาภรณ์  ทองมาก (2537) เป็นแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์

สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของแบบทดสอบของ Torrance 

ฉบบัทดสอบภาษาเขยีน ประกอบดว้ย 4 ขอ้ ดงัน้ี  

        ขอ้ 1 “นกัคดิ” โดยกําหนดสถานการณ์ใหน้กัเรยีนว่าในปจัจบุนัพบว่าวสัดุเหลอืใช้

ภายในบา้นทีม่อียู่มาก คอื พวกขวดพลาสตกิ นักเรยีนคดิว่าจะใชป้ระโยชน์จากขวดพลาสตกิ

เปล่าในลกัษณะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง  

        ขอ้ 2 “นักประดษิฐ”์ ให้นักเรยีนบอกวธิกีารสรา้งและนําไปใช ้ จากอุปกรณ์ที่

กําหนดให ้คอื กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ลวด กาวและกรรไกร หรอืใชอุ้ปกรณ์อื่นเพิม่เตมิได ้ 

        ขอ้ 3 “นักพชิติปญัหา” ถ้ามปีระกาศว่าปีน้ีประเทศไทยจะประสบกบัปญัหาภยั

แลง้ น้ําจะขาดแคลน ก่อใหเ้กดิปญัหาแก่ประชาชนทัง้ประเทศ นักเรยีนมแีนวทางแก้ปญัหาใน

เรือ่งน้ีอยา่งไรบา้ง  

        ขอ้ 4 “นักพยากรณ์” ถ้าประเทศไทยกลายเป็นทะเลทราย นักเรยีนคดิว่าจะมี

ประโยชน์อะไรเกดิขึน้บา้ง และมผีลต่อผูค้น สตัว ์พชื และสิง่ไมม่ชีวีติต่าง ๆ อยา่งไรบา้ง  
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การตรวจใหค้ะแนน  

การตรวจใหค้ะแนนของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์ พจิารณาคําตอบโดย

คํานึงองค์ประกอบของความคดิสรา้งสรรค์ของกลิฟอรด์ (Guilford (1971)) โดยแบ่งการให้

คะแนนออกเป็น 4 ดา้น คอื  

1. คะแนนความคดิคล่อง พจิารณาจากคําตอบทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของคําถาม 

โดยใหค้ะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ไมว่่าคาํตอบนัน้จะซํ้ากบัผูอ้ื่นหรอืไม ่ 

2. คะแนนความคดิยดืหยุน่ พจิารณาจากกลุ่มของคําตอบนักเรยีนแต่ละคนตาม

วธิคีดิทีแ่ตกต่างกนั นับจาํนวนกลุ่มใหค้ะแนน กลุ่มคําตอบละ 1 คะแนน ไม่ว่าคําตอบนัน้จะซํ้า

กบัผูอ้ื่นหรอืไม ่ 

3. คะแนนความคดิรเิริม่ พจิารณาจากความถีข่องคาํตอบทีค่ลา้ยคลงึกนัของ 

นกัเรยีนทัง้หมด ดงัน้ี  

     คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 5.01 ขึน้ไป ใหค้ะแนน 0 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 4.01 – 5.00 ใหค้ะแนน 1 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 3.01 – 4.00 ใหค้ะแนน 2 คะแนน  

            คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 2.01 – 3.00 ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

     คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 1.01 – 2.00 ใหค้ะแนน 4 คะแนน  

     คาํตอบทีม่คีวามถีร่อ้ยละ 0.01 – 1.00 ใหค้ะแนน 5 คะแนน  

4. การใหค้ะแนนความคดิละเอยีดลออ พจิารณาจากจาํนวนคําตอบทุกคําตอบ

ทีน่ักเรยีนตอบตํ่าสุด 1 คะแนน ถ้าคําตอบทีน่ักเรยีนตอบมกีารอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอื

เสรมิความคดิเดมิและมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัใิหค้ะแนนเพิม่อกี 1 คะแนน 

     คะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนแต่ละขอ้คดิไดจ้ากผลบวก

ของคะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุ่น คะแนนความคดิรเิริม่ และคะแนนความคดิ

ละเอยีดลออ  

     จากการศึกษาการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ      

นักการศกึษาที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัได้เลอืกใช้แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ของประจติ 

นามโคตร เพราะเป็นแบบทดสอบทีม่กีารทดลองใชก้บักลุ่มนักเรยีนชัน้ประถมปลาย และเหมาะ

กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   

 7. การสอนกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

     สมสุข  ธรีะพจิติร (2550) กล่าวถงึ การสอนกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตร ์ไวว้่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นพฤตกิรรมทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้เป็นส่วนหน่ึงทีร่วมอยู่

ในกระบวนการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ที่

ไดร้บั และความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนจะพฒันาไดภ้ายใตก้ารนําของผูส้อนทีช่ํานาญ มคีวามรู้

ความเข้าใจ โดยการจดัสิง่แวดล้อมหรอืสถานการณ์ที่ด ี และเร้าให้ผู้เรยีนแสดงออกทาง
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สรา้งสรรคใ์หสู้งขึน้เรื่อย ๆ โดยคํานึงถงึความอสิระในการคดิและการแสดงออก สิง่แวดลอ้มมี

บทบาทสําคญัมากในการกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ ชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน

ทําสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดท้ํากจิกรรมหลาย ๆ อย่างและไดฝึ้กหดัคดิ จะช่วยใหเ้กดิความคดิ

สรา้งสรรคไ์ด้ กระบวนการฝึกและการสอนที่เสรมิสรา้งความคดิรา้งสรรค์มผีู้ศกึษาค้นคว้าไว ้

ดงัน้ี 

     เยาวรตัน์  อยูพุ่่ม (2555) ไดเ้สนอวธิกีารทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์

ดงัน้ี  

        1. พยายามศกึษาให้เข้าใจและรูจ้กัผู้เรยีนว่า มคีวามถนัด ความต้องการ       

ความสนใจ และมแีนวโน้มของความคดิสรา้งสรรค์แตกต่างกนัอย่างไร เพื่อจดัการเรยีนให้

เหมาะสม  

        2. เสนอปญัหาและเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาสตปิญัญาของผูเ้รยีน  

        3. ตระหนกัถงึความสามารถและความสนใจในการแกป้ญัหาของผูเ้รยีนแต่ละคน   

        4. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิอยา่งมอีสิระ มเีหตุผล  

        5. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่าง ๆ  

        6. สนใจผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  

        7. ควรนําเอานวตักรรมทางการเรยีนของผูเ้รยีนมาใช ้ 

        8. เน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนการสอนควรมุง่การเรยีนรูห้ลกัการทีเ่ป็นแก่นของ

วชิาอยา่งแทจ้รงิ  

     จงึอาจสรุปไดว้่าความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ สามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้ใน

ตวัผูเ้รยีนไดโ้ดยอาศยัเทคนิคในการสอนและองคป์ระกอบหลายประการ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ในชัน้เรยีน วธิกีารสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน บทบาทของผูส้อน บรรยากาศใน    

การเรยีนการสอน บุคลกิภาพของผูส้อน ลกัษณะการใชค้ําถามของผูส้อน ฯลฯ เทคนิควธิแีละ

องคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีหากผูส้อนสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนได ้การที่

จะสรา้งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนคงเป็นเรื่องไม่ยากนัก เพราะหลาย ๆ วธิกีารและ

ขัน้ตอนทีก่ล่าวมาจะสอดคลอ้งกบัแนวทางในการสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัดนัในปจัจุบนั 

เช่น การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบแก้ปญัหา สอนแบบ

ปฏบิตักิารทดลอง การสอนแบบสาธติ เป็นตน้ 

     อยา่งไรตาม เพื่อใหก้ารส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนไดพ้ฒันาอย่างเตม็ที ่

ผูส้อนจงึควรหลกีเลีย่ง ไมค่วรสนบัสนุนกจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืสถานการณ์ต่อไปน้ี  

        1. การเอาอยา่งกนัหรอืทาํตามเพื่อนไมว่่าจะเป็นการจดักจิกรรมหรอืการแต่งกาย  

        2. ไมช่อบใหผู้เ้รยีนซกัถาม  

        3. การเน้นบทบาทและความแตกต่างทางเพศ เช่น การกําหนดกจิกรรมบางอย่าง

สาํหรบัเพศหญงิ กจิกรรมบางอยา่งสาํหรบัเพศชาย เป็นตน้  
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        4. วฒันธรรมทีเ่น้นและยอมรบัความสําเรจ็ และประณามความลม้เหลว ทําให้

ผูเ้รยีนไมก่ลา้ทดลองทาํสิง่แปลกใหม ่ขาดโอกาสทีจ่ะคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 

        5. บรรยากาศทีเ่ครง่เครยีดเกนิไปทัง้ภายในภายนอกหอ้งเรยีน ทําใหผู้เ้รยีนขาด

ความคดิสรา้งสรรค ์ 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์  

 1. ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 

     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นพฤติกรรมที่คาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัตวัผู้เรยีนหลงั     

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อน ซึง่นกัศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

     สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธกิารได้

ปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนต้นพุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรุง 

พ.ศ. 2533) ใหม้ลีกัษณะเอื้อต่อการพฒันาความสามารถของนักเรยีน โดยยดึจุดประสงค ์ดงัน้ี 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2536)  

        1. เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎขีัน้พืน้ฐานของวชิาวทิยาศาสตร ์ 

        2. เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะ ขอบเขต และวงจาํกดัของวชิาวทิยาศาสตร ์ 

        3. เพื่อใหเ้กดิทกัษะทีส่ําคญัในการศกึษาคน้ควา้และคดิในทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 

        4. เพื่อใหเ้กดิเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ 

        5. เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี

ต่อมวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม  

        6. เพื่อใหส้ามารถนําความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใช้

ประโยชน์ต่อสงัคมและการพฒันาคุณภาพชวีติ  

     บงัอร  ภทัรโกมล (2541) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การวดั     

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สมรรถภาพทางสมองและสตปิญัญา เช่น ความรู ้ ความเขา้ใจใน

เรื่องต่าง ๆ ทีเ่รยีนไปแลว้มากน้อยเพยีงใด โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ ซึง่วดัภายหลงั    

การเรยีนและจะต้องวดัตามจุดประสงคข์องวชิา และเน้ือหาทีส่อน ซึง่วดัจากคะแนนทีน่ักเรยีน

ตอบแบบสอบถาม       

     ไพรตัน์  คําปา (2541) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง 

ความสามารถของผูเ้รยีนจากการเรยีนการสอน ทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีเ่กดิหลงัการไดร้บัการ

ฝึกอบรมหรอืการสอน  

 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัความสามารถในการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า 
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ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ซึง่วดัจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรโ์ดย

วดัพุทธพิสิยั ดา้นความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้และทกัษะกระบวนการ 

 2. การวดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 

     การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการวัดความเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการได้ร ับประสบการณ์จากการเรียนการสอนหรือ         

การสบืเสาะแสวงหาความรู ้โดยสามารถวดัและประเมนิออกมาได ้โดยสามารถวดัและประเมนิ

ออกมาได ้โดยใชแ้บบวดัผลการเรยีนดา้นความรู ้ 

     พมิพนัธ ์ เตชะคุปต ์(2545) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิผลดา้นการเรยีนรู ้ดา้นความรู้

ซึง่สามารถวดัไดจ้ากกจิกรรมทัง้ 4 ดา้น คอื  

        1. ด้านความรู-้ความจํา หมายถงึ พฤตกิรรมที่ผูเ้รยีนมคีวามจําในเรื่องราว      

ต่าง ๆ ที่ได้รบัรูจ้ากการคน้คว้าดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรจ์ากการอ่านหนังสอื และ     

การฟงัและการบรรยาย เป็นตน้ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คอื  

1.1 ความรูเ้กีย่วกบัความจรงิเดีย่ว  

1.2 ความรูเ้กีย่วกบัมโนมตหิรอืมโนทศัน์  

1.3 ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการและกฎทางวทิยาศาสตร ์ 

1.4 ความรูเ้กีย่วกบัขอ้ตกลง  

1.5 ความรูเ้กีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

1.6 ความรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของสิง่ต่าง ๆ  

1.7 ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคและกรรมวธิทีางวทิยาศาสตร ์ 

1.8 ความรูเ้กีย่วกบัศพัทว์ทิยาศาสตร ์ 

        2. ด้านความเขา้ใจ หมายถงึ พฤตกิรรมทีน่ักเรยีนใช้ความคดิที่สูงกว่าด้าน

ความรู-้ความจาํ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  

2.1 ความเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงิ วธิกีาร กฎเกณฑ ์หลกัการและทฤษฎต่ีาง ๆ คอื 

เป็นการบรรยายในรปูแบบใหมท่ีแ่ตกต่างจากทีเ่คยเรยีน  

2.2 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการแปลความหมายขอ้เทจ็จรงิ คําศพัท์ มโนมติ

หลกัการและทฤษฎทีีอ่ยูใ่นรปูของสญัลกัษณ์หน่ึงไปเป็นสญัลกัษณ์อื่นได ้ 

        3. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ หมายถงึ พฤตกิรรมที่นักเรยีน

แสวงหาความรู้และแก้ปญัหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยวิธีการทาง

วทิยาศาสตร ์กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวยิาศาสตร ์ 

        4. ดา้นการนําความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปใช ้หมายถงึ พฤตกิรรม

ทีน่ักเรยีนนําความรู ้ มโนมต ิ กฎ หลกัการ ตลอดจนวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ปใชแ้ก้ปญัหาใน

สถานการณ์ใหมไ่ด ้โดยสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งน้อย 3 ประการ คอื  

  4.1 แกป้ญัหาทีเ่ป็นเรือ่งวทิยาศาสตรใ์นสาขาเดยีวกนั  
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  4.2 แกป้ญัหาทีเ่ป็นเรือ่งวทิยาศาสตรส์าขาอื่น  

  4.3 แกป้ญัหาทีน่อกเหนือจากเรือ่งของวทิยาศาสตร ์ 

     ประทุม  อตัชู (2547) กล่าวว่า การวดัผลการเรยีนรูด้้านความรูใ้ห้ครอบคลุมทัง้

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการหาความรูด้า้นวทิยาศาสตรน์ัน้ จาํแนกพฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงคห์รอืพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัออกเป็น 4 ดา้น คอื  

        1. ดา้นความรู ้ –ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถงึสิง่ทีเ่คยเรยีน

มาแลว้เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ความคดิรวบยอด หลกัการและทฤษฎ ี 

        2. ดา้นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย จาํแนกความรูไ้ด ้เมื่อ

ปรากฏอยูใ่นรปูใหมโ่ดยการแปลความหมายแลว้เปรยีบเทยีบหรอืผสมผสานสิง่ใหม่ทีพ่บเหน็กบั

ประสบการณ์เดมิ  

        3. ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู ้วธิกีารทาง

วทิยาศาสตรไ์ปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่การนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนั  

        4. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความชํานาญในการคดิและ

การปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร ์ซึง่เกดิจากการปฏบิตัแิละฝึกฝนความคดิทางสมอง  

พอจะสรุปได้ว่า การวดัและการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ เป็น     

การวดัความรูค้วามสามารถดา้นความรู ้และความคดิของการเรยีนวทิยาศาสตร ์ซึง่มกีารวดัอยู่

ทัง้หมด 4 ดา้น คอื ดา้นความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ และ     

การนําความรูไ้ปใชใ้นการแก้ปญัหา 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 งานวิจยัในประเทศ 

 ไพรนิทร์  ต๋าคํา (2550) ได้ศึกษาการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ จากการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยใชก้ารสอนแบบสบืเสาะ 

หาความรูข้องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนบนเวบ็โดยใชก้ารสอน

แบบสบืเสาะหาความรูม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ โดยรวมได้ 84.75/91.50 ผลสมัฤทธิท์าง      

การเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรก่์อน และหลงัจากการเรยีน

การสอนบนเวบ็โดยใชก้ารสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง โลกและการเปลีย่นแปลงของเปลอืก 

โลก หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      อโณทยั  ทกัษิณเจนกจิ (2550) ได้ศกึษาผลการใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พื่อ

พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านเก่า สํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 2 พบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชชุ้ด

กจิกรรมวทิยาศาสตรม์คีวามคดิสรา้งสรรคร์วมทุกดา้นหลงัการทดลองเพิม่ขึน้ก่อนการทดลอง 



75 

 

     อภญิญา  ซื่อตระกูลพานิชย์ (2550) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนบ้านโพนสว่างดอนเมอืง สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น     

เขต 5 โดยใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์พบว่า นักเรยีนรอ้ยละ 

79.31 มคีะแนนหลงัเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ซึง่สูงกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์นักเรยีนรอ้ยละ 75.86 มคีะแนนหลงัเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 และความคดิ

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่ 38.48 แบ่งเป็นดา้นความคดิคล่องซึง่มคีะแนนมาก

ทีสุ่ดเท่ากบั 13.79 ดา้นความคดิยดืหยุ่นมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 12.41 และความคดิรเิริม่มี

คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 12.28  

     บุศรา  จติวรรณา (2552) ได้ศกึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์

สําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ที่มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์ โดยใช้ชุดกจิกรรม

วทิยาศาสตรว์ทิยาศาสตรส์รา้งสรรค ์ พบว่า นักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ทีม่คีวามสามารถพเิศษทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์

สรา้งสรรคเ์พื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์มคี่าคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค์

ทางวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่และความคดิ

ละเอยีดลออ หลงัการจดัการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้ และนักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ทีม่ ี

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์ มพีฤตกิรรมแสดงออกถงึความมุ่งมัน่ในการทํางานอยู่ใน

ระดบัมาก 

     สุนัสดา  สําราญ (2552) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์และความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยใช้

กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน

หลงัจากเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์ มผีลสมัฤทธิผ์่านเกณฑท์ีก่ําหนด มทีกัษะ

กระบวนการวทิยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของ

นักเรยีนแต่ละดา้น คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุ่น ความคดิรเิริม่ หลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมสูงกว่าก่อนเรยีน

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

      ภาวดิา  ตัง้กมลศร ี(2552) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฝึกเพื่อ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีน

อนุบาลวดัหนองขุนชาต ิอําเภอหนองฉาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี เขต 2 พบว่า 

นกัเรยีนมคีะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

     มสัยา  แสนสม (2552) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และความคดิ

สรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ี   
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กรุงเทพฯ จํานวน 50 คน ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรพ์ฒันา

กระบวนการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์อง

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรพ์ฒันากระบวนการคดิสรา้งสรรค์

ทางวทิยาศาสตรแ์ละความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสูงขึน้อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องคะแนนเตม็ซึง่อยู่ในระดบัสูงมาก 

นักเรยีนมคีวามสามารถในการทําโครงงานเฉลี่ยรอ้ยละ 81.83 ของคะแนนเตม็ซึ่งอยู่ในระดบั   

สงูมาก  

     ฉนัทนา  กองตองกาย (2554) ไดศ้กึษาการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิ

ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลส์

วทิยาลยั พบว่า หลงัจากนักเรยีนได้ใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์

ทางวทิยาศาสตรแ์ลว้ นกัเรยีนมคี่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรทุ์กดา้น 

ได้แก่ ด้านความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้านความคิดริเริ่ม และด้านความคิด

ละเอียดลออสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร ์

     เยาวรัตน์  อยู่พุ่ม (2555) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ

ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

     ชุตณิัชชา  ไชยโย (2556) ได้ศกึษาผลการใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลการ

เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 เรื่อง การดํารงชวีติของพชื 

มคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตมิคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 เช่นกนั   

     จนิตนา  รุง่เรอืง (2556) ไดศ้กึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรฝึ์กทําโครงงาน

วทิยาศาสตร ์ ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสํานักงานเขต

ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร พบว่า การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงงานวทิยาศาสตร ์

ของนกัเรยีนหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรฝึ์กทําโครงงาน มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 83.05 สูง

กว่าคะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิทีก่ําหนดไวร้อ้ยละ 80 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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และการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรฝึ์กทาํโครงงานวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนใชอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

     ศรายุทธ  ชาญนคร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เรื่องบรรยากาศ ดว้ยการจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์พบว่า การจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร ์ และคณิตศาสตรช่์วยพฒันาความคดิ

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนเพิม่ขึน้ จาก 66.97 เป็น 111.5 ดา้นความคดิคล่อง

นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 36.72 เป็น 45.67 ดา้นความคดิยดืหยุ่นนักเรยีนมคีะแนน

เพิม่จาก 17.39 เป็น 28.92 ดา้นความคดิรเิริม่ นักเรยีนมคีะแนนเพิม่จาก 12.86 เป็น 36.92 

ส่วนปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นเวลา และใชป้ระเดน็ที่

กระตุน้การเรยีนรู ้

     จํารสั  อินทลาภาพร (2558) ได้ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็ม

ศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่าในการจัดการเรียนรู้และ                

การประเมนิผลตามแนวสะเตม็ศกึษา ผูส้อนควรปฏบิตัดิงัน้ี คอื 1) ศกึษาสาระสําคญัของสาระ

วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์การงานอาชพีและเทคโนโลยแีละกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม

ในลกัษณะของการบูรณาการ 2) จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาดว้ยตนเองก่อนที่

จะจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 3) จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นปญัหาเป็นฐาน (Problem-based 

Learning) 4) จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 5) จดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

แก่ผูเ้รยีน เพื่อตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน 6) วดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้าม

สภาพจรงิ (Authentic Assessment) ซึง่แนวทางในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเต็มศกึษา

ดงักล่าวเป็นการจดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic learning) 

     จาํรสั  อนิทลาภาพร (2558) ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อเสรมิสรา้ง

ความสามารถในการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรบัครูระดบัประถมศึกษา 

ผลการวจิยัพบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการจดัการเรยีนรูต้ามแนว 

สะเตม็ศกึษา สําหรบัครรูะดบัประถมศกึษา ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) สาระ

การเรยีนรู ้ 4) กจิกรรมการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 4.1 วางแผน 4.2 ลงมอื

ปฏบิตั ิ4.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้4.4 สะทอ้นคดิ 4.5 ประเมนิผล และ 4.6 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 5) สื่อ

การฝึกอบรม 6) การประเมนิหลกัสูตร ผลการตรวจสอบประสทิธผิลของหลกัสูตร พบว่า 

หลกัสูตรฝึกอบรมมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ําหนด ไดแ้ก่ (1) ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูหลังการฝึกอบรมสูงกว่ า ก่อนฝึกอบรม                    

(2) ความสามารถในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาของครอูยู่ในระดบัสูง (3) พฤตกิรรม

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาของครอูยู่ในระดบัมาก (4) พฤตกิรรมการโคช้ของครอูยู่
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ในระดบัมาก (5) ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสูงกว่าก่อน

เรยีน (6) ผูเ้รยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์ูงกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (7) ผูเ้รยีนมี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอียูใ่นระดบัด ี

     ธติยา  คําควร (2558) ได้ศึกษาความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และความ

แตกต่างระหว่างเพศทีส่่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่ 4 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นในระดบัพอใช้

และความคดิรเิริม่ในระดบัด ีโดยนักเรยีนหญงิมอีงคป์ระกอบดา้นความคดิคล่องสูงกว่านักเรยีน

ชาย นักเรยีนชายมอีงคป์ระกอบดา้นความคดิยดืหยุ่นสูงกว่านักเรยีนหญงิ และองคป์ระกอบ

ดา้นความคดิรเิริม่นัน้ความแตกต่างระหว่างเพศไมไ่ดเ้ป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อองคป์ระกอบดงักล่าว 

     เบญจกาญจน์  ใส่ละมา้ย (2558) ได้ศกึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์สําหรบั

เดก็ปฐมวยั โดยผ่านการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษา เรื่อง อาชพีในท้องถิน่ 

จงัหวดัสงขลา พบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาเรื่อง 

อาชพีในทอ้งถิน่ จงัหวดัสงขลา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และผลจากแบบสงัเกตพฤตกิรรม พบว่า เดก็

ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา เรื่อง อาชพีในทอ้งถิน่ จงัหวดั

สงขลา มกีารพฒันาความคดิสรา้งสรรคท์ีส่งูขึน้ 

     พลศกัดิ ์ แสงพรมศร ี(2558) ได้ศึกษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้สูง และเจตคติต่อการเรยีนเคม ี ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษากบัแบบปกต ิผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี    

1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู และเจตคตต่ิอการเรยีนเคม ีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  2. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา มผีลสมัฤทธิท์าง       

การเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และเจตคตต่ิอการเรยีนเคมสีูงกว่านักเรยีน

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสรุปแลว้นักเรยีนที่

ได้รบัการจดัการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรข์ ัน้สูง และเจตคตต่ิอการเรยีนเคมสีูงกว่าการเรยีนรูแ้บบปกต ิดงันัน้ควรสนับสนุน

ใหค้รผููส้อนไดนํ้าแนวคดิสะเตม็ศกึษาไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสะเตม็ศกึษาต่อไป  

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 มสิเสทท์ (Missett, 2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณและ ความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพื่อเป็นการตรวจสอบใน

การพฒันาทกัษะการคดิที่ถอืว่าจําเป็นสําหรบัศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาพบว่าความคดิ

สร้างสรรค์และทักษะการคิดที่สําคัญของนักเรียนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมและหลักสูตรที่
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เฉพาะเจาะจง และมคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้ที่มทีกัษะความคดิสร้างสรรค์และการคิดเชิง

วพิากษ์ คอื จากการตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมในหลกัสูตร

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม มกีารเจรญิเตบิโตในการคดิเชงิวพิากษ์ ซึ่งเหน็ได้ชดัเจนคอืนักเรยีน

ส่วนใหญ่ในหลกัสูตรน้ีมคีวามคดิสรา้งสรรค์และที่สําคญัมกีารทํางานเป็นทมี ชี้ให้เหน็ว่าการมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนการเจรญิเตบิโตทางทกัษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อเทยีบความสมัพนัธ์

ระหว่างการคดิเชงิวพิากษ์และการคดิที่แตกต่างกนัของนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมกบันักเรยีนที่

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโดยมกีารประเมนิและวจิยั ผลการตรวจสอบพบว่ามคีวามแตกต่าง คอืนักเรยีนที่

เข้าร่วมในการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์กว่า แสดงให้เห็นถึงหลักสูตรและโปรแกรมที่

ออกแบบมาความสามารถทกัษะในศตวรรษที ่21 ในเชงิบวกได ้

 คารเ์ตอร ์(Carter, 2013) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัหลกัสูตรการกําหนดลกัษณะแบบบูรณา

การสะเต็มศึกษาในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน วตัถุประสงค์ของการศกึษาครัง้น้ีคอืการได้รบั

ฉันทามตเิกี่ยวกบัหลกัสูตรการกําหนดลกัษณะแบบบูรณาการของสะเต็มศกึษา (วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร)์ ผลการศกึษาพบว่ามนัเป็นสิง่สําคญัที่จะศกึษา

ต้นกําเนิดของปญัหาหรอืโครงการ นักเรยีนได้ประสบการณ์จากการเรยีนรูจ้รงิมากที่สุด แมว้่า

หลกัสูตรสะเต็มศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้บูรณาการ แต่เมื่อมีหลกัสูตรที่เฉพาะเจาะจงและมี

กจิกรรมสะเตม็ศกึษาจาํนวนมากทีม่กีารมุ่งเน้นการศกึษากจิกรรมแคบ ๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง อาจ

ไมไ่ดร้บัการพฒันาโดยใชว้ธิปีฏบิตักิารสอน จะต้องมกีารศกึษาเพิม่หนังสอืเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ

ทีช่ดัเจนของการศกึษาดงักล่าว 

     อดมัส ์(Adams, 2013) ได้ศกึษาเกี่ยวกบักรณีศกึษา เรื่องการใช้บทเรยีนเพื่อให้

เข้าใจถึงปจัจัยที่มีที่มีผลต่อความสําคัญการสอนความคิดสร้างสรรค์ ในห้องเรียนระดับ

ประถมศกึษา โดยใชบ้ทเรยีนการศกึษาแนวทางการพฒันามอือาชพีเป็นเครื่องมอื ในการเตรยีม

ครูผูส้อนในการสรา้งและส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูส้ภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์

และการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก้ปญัหาของนักเรียนโดยใช้ครูผู้สอนระดับระดับ

ประถมศกึษา 18 คน ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรยีนเทศบาลชานเมอืงถูก

แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองบทเรยีน จากนัน้สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับ

ครูผู้สอนแต่ละคนซึ่งให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิธีการและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ      

การเรยีนการสอนในเรื่องความคดิสรา้งสรรค์และทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและกลยุทธ์

และการมปีฏิสมัพนัธ์ของครูเพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนคดิเกิดการสร้างสรรค์และการคดิอย่างมี

วจิารณญาณ จากการศกึษาครัง้น้ีสรุปไดว้่าการเรยีนการสอนความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นหลกัไดร้บั

อทิธพิลจากปจัจยัสีป่ระการคอื 1) การใชก้ลยุทธก์ารวจิยัพสิูจน์ความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน 

2) การคดิเชงิวพิากษ์ ประสบการณ์ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการมสี่วนร่วมของคร ู3) กจิกรรม

การพฒันาอาชพีทีม่กีารเจรจาและการศกึษาการสะทอ้นบทเรยีนและ 4) วธิกีารและบรรยากาศ



80 

 

โรงเรียนที่มีค่าให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการทํางานร่วมกันและครูออกแบบวิธ ี         

การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง  

     โทมสั (Thomas,  2014) ได้ศกึษาการตรวจสอบความเปิดกว้างของครูระดบั

ประถมศกึษาทีจ่ะบรูณาการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  (สะเตม็

ศกึษา) ในระดบัประถมศึกษาก่อนที่จะได้รบัการอนุมตัใิห้ดําเนินงานสะเต็มศึกษาอย่างเป็น

ทางการในโรงเรยีนประถมศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสํารวจระดบัความพงึพอใจ 7 ระดบัของ 

Likert จาํนวน 35 ขอ้ ซึ่งแบบสอบถามดดัแปลงมาจาก ก๊อดไฟรย ์ (Godfrey’s, 1993, 1995) 

และ ลสี ์(Lee’s, 2000) เป็นเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัการจดัรปูแบบอพัโหลดขึน้ทางออนไลน์ นอกจากน้ี

ยงัมีการสมัภาษณ์เพื่อดําเนินการสนับสนุนการชี้แจงและหรอืขยายข้อมูลเชิงปรมิาณ การ

วิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมแล้วครูประถมให้ความเปิดกว้างในทางบวกกับสะเต็มศึกษา 

นอกจากน้ี    การวเิคราะห์แสดงใหเ้หน็ว่าครผูู้สอนในระดบัประถมศกึษามทีศันคตเิชงิบวกใน

การศกึษาแบบบรูณาการสะเตม็ศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

 จากผลการวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศขา้งตน้ สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ มผีลต่อความสามารถใน  

การคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจเลอืกการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่พิม่ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
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