
 

บทท่ี 4 

ผลการดาํเนินการวิจยั 

 

 การวิจยั เรื่อง การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ ที่เพิม่ทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์ เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและแปล

ผลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรhูวทิยาศาสตร ์  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ตามเกณฑN E1/E2 เท่ากบั 75/75 โดย

ใชส้ถติคิ่าเฉลีย่เลขคณติ (�̅�) และค่ารอ้ยละ 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดยใช้

สถติคิ่าเฉลีย่ (�̅�) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ารอ้ยละ และใชก้ารทดสอบค่าท ีแบบไม่

เป็นอสิระต่อกนั (t-test Dependent)   

 3. ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา     

ปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์โดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ (�̅�) 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ารอ้ยละ และใชก้ารทดสอบค่าท ีแบบไม่เป็นอสิระต่อกนั (t-

test Dependent)   

 4. ความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่ารอ้ยละ   

 

1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                         

      ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 วงจรไฟฟ้า ตามเกณฑ ์E1/E2  เท่ากบั  

      75/75   โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต (�̅�)  และค่าร้อยละ 

      ผลการหาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์     

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ตามเกณฑ ์ E1/E2 เท่ากบั 75/75 โดย

ทดลองภาคสนามกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้านปางอ้า สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาลําปาง เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 (เลอืกโรงเรยีนบา้น    
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ปางอ้าเพราะมบีรบิทด้านความรูค้วามสามารถของนักเรยีนใกล้เคยีงกบัโรงเรยีนแสลมวทิยา)   

ผลดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 5 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

           วทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยทดลองกบั

   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นปางอา้ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  

   แบบหน่ึงต่อหน่ึง จาํนวน 3 คน 

 

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร ์

ค่าร้อยท่ีได้จากการทาํกิจกรรม

ระหว่างการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์(E1) 

ค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ชุดที ่1 74.00 

73.33 

ชุดที ่2 76.00 

ชุดที ่3 74.67 

ชุดที ่4 73.33 

ร้อยละเฉล่ีย 74.50 

 

 จากตาราง 5 นําผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 4 

ชุดโดยทดลองกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้านปางอ้า ภาคเรยีนที่ 2 ปี

การศกึษา 2558 แบบหน่ึงต่อหน่ึง จาํนวน 3 คน นําค่ารอ้ยทีไ่ดจ้ากการทํากจิกรรมระหว่างการ

เรยีนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (E1) และค่าร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทํา

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 
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ภาพ 3 กราฟแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง 

 

 จากตาราง 5 และภาพ 3 แสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ทดลอง

แบบหน่ึงต่อหน่ึง พบว่า ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการซึ่งได้จากการทํากจิกรรมระหว่างการ

เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ (E1) และประสทิธภิาพดา้นผลลพัธซ์ึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละเฉลีย่

ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) เท่ากบั 74.50/73.33 

 

ตาราง  6 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

             วทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยทดลองกบั

    นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นปางอา้ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  

     แบบกลุ่มเลก็ จาํนวน 9 คน 

 

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร ์

ค่าร้อยท่ีได้จากการทาํกิจกรรม

ระหว่างการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์(E1) 

ค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ชุดที ่1 74.66 

74.43 

ชุดที ่2 75.78 

ชุดที ่3 74.66 

ชุดที ่4 75.12 

ร้อยละเฉล่ีย 75.06 

 

74.5

73.33

72.6

72.8

73

73.2

73.4

73.6

73.8

74

74.2

74.4

74.6

E1 E2

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร้
อย

ละ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
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จากตาราง 6 นําผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 4 ชุด

โดยทดลองกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นปางอ้า ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2558 แบบกลุ่มเลก็ จํานวน 9 คน นําค่ารอ้ยที่ได้จากการทํากจิกรรมระหว่างการเรยีนด้วย     

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์(E1) และค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทําแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 

 

 
ภาพ 4 กราฟแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ทดลองแบบกลุ่มเลก็ 

 

 จากตาราง 6 และภาพ 4 กราฟแท่งแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

ทดลองแบบกลุ่มเลก็ พบว่า ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการซึง่ไดจ้ากการทํากจิกรรมระหว่างการ

เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ (E1) และประสทิธภิาพดา้นผลลพัธซ์ึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละเฉลีย่

ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) เท่ากบั 75.06/74.43 

 

  

75.06

74.43
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ฉล

ี่ยร้
อย
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ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบกลุ่มเล็ก
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ตาราง 7  การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

            วทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยทดลองกบั

   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นปางอา้ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  

    แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน 
 

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร ์

ค่าร้อยท่ีได้จากการทาํกิจกรรม

ระหว่างการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์(E1) 

ค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ชุดที ่1 79.80 

79.67 

ชุดที ่2 82.06 

ชุดที ่3 79.86 

ชุดที ่4 81.46 

ร้อยละเฉล่ีย 80.80 
 

จากตาราง 7 นําผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 4 ชุด

โดยทดลองกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นปางอ้า ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2558  แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน นําค่ารอ้ยทีไ่ดจ้ากการทํากจิกรรมระหว่างการเรยีนดว้ย

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์(E1) และค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทําแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพ 5 กราฟแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ทดลองแบบภาคสนาม  

80.8

79.67
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อย

ละ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ทดลองแบบภาคสนาม 
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 จากตาราง 7 และภาพ 5 กราฟแท่งแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

ทดลองแบบกลุ่มเลก็ พบว่า ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการซึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะนนที่

ไดจ้ากการทํากจิกรรมระหว่างการเรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ (E1) เท่ากบั 80.80 และ

ประสทิธภิาพดา้นผลลพัธซ์ึง่ไดจ้ากค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน (E2)  เท่ากบั 79.67 แสดงว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ 

80.80/79.67 

 

ตาราง 8  การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

            วทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยทดลองกบั

    นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  

    กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 18 คน 

 

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร ์

ค่าร้อยท่ีได้จากการทาํกิจกรรม

ระหว่างการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์(E1) 

ค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ชุดที ่1 82.33 

80.50 

ชุดที ่2 82.73 

ชุดที ่3 82.62 

ชุดที ่4 82.89 

ร้อยละเฉล่ีย 82.64 

 

      จากตาราง 8 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ          

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า กบันักเรยีน

กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 18 คน นําค่าร้อยที่ได้จากการทํากิจกรรมระหว่างการเรยีนด้วยชุด

กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ (E1) และค่ารอ้ยละเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จากการทําแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 
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ภาพ 6 กราฟแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 18 คน 

 

จากตาราง 8 และภาพ 6 กราฟแท่งแสดงประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กบั

นักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 18 คน พบว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้มคีะแนนทีไ่ด้

จากการทํากจิกรรมระหว่างการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ที่จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์รอ้ยละเฉลีย่ 82.64 และคะแนนทีไ่ด้

จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มคี่ารอ้ยละเฉลีย่เท่ากบั 80.50  

 

ตาราง 9    ผลการพฒันาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

    วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า 

 

การทดลอง 

ค่าร้อยท่ีได้จากการทาํกิจกรรม

ระหว่างการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์(E1) 

ค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

แบบหน่ึงต่อหน่ึง  74.50 73.33 

แบบกลุ่มเลก็  75.06 74.43 

แบบภาคสนาม 80.80 79.67 

กลุ่มตวัอย่าง 82.64 80.50 

 

82.64

80.5

79

79.5

80

80.5

81

81.5

82

82.5

83

E1 E2

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร้
อย

ละ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่าง 
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      จากตาราง 9 แสดงผลการพฒันาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า โดยการทดลอง 

แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเลก็ แบบภาคสนาม และกลุ่มตวัอย่าง นําค่ารอ้ยทีไ่ดจ้ากการทํา

กจิกรรมระหว่างการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์(E1) และค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ด้

จากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 

 
ภาพ  7 กราฟแสดงผลการพฒันาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการ 

  เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้า 

 

 จากตาราง  9 และภาพ  7 แสดงผลการพฒันาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยการทดลองแบบ

หน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก แบบภาคสนาม และกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ประสิทธภิาพด้าน

กระบวนการซึ่งได้จากค่าร้อยละที่ได้จากการทํากิจกรรมระหว่างการเรยีนด้วยชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตร ์ (E1) และประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ์ซึง่ได้จากค่ารอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้าก

การทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) เท่ากับ 74.50/73.33, 75.06/74.43, 

80.80/79.67 และ 82.64/80.50 ตามลําดบั แสดงว่าชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑม์าตรฐาน 75/75 
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2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เร่ือง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้   

      ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา จงัหวดัลาํปาง ก่อนและหลงัท่ีได้รบัการ 

      จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และ 

      คณิตศาสตร ์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ  

      และใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test Dependent)   

      ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ โดยให้

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 18 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า เป็นแบบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยชุด

กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ทีจ่ดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณติศาสตร ์ผลดงัตาราง 10 

 

 ตาราง 10  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีน 

    ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลาํปาง ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บั 

    การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ 

    คณติศาสตร ์คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

จาํนวนผูเ้ขา้สอบ N = 18 

การทดสอบ 

คะแนน

เฉล่ีย 

(�̅�) 

คะแนน 

ร้อยละ (%) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า

คะแนน

แตกต่าง 

D  

ค่าสถิติ

ทดสอบ

t 

Sig. 

ก่อนเรยีน 18.22 60.73 3.95 
8.28 15.35 .01 

หลงัเรยีน 26.50 88.33 2.85 

ความก้าวหน้า  +27.60     

  

จากตาราง 10 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัที่ได้รบัการจดัการ

เรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ เมื่อนําคะแนน

เฉลีย่รอ้ยละของการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาแสดงในรปูของแผนภมูแิท่งไดด้งัน้ี 
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ภาพ  8 กราฟแสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า  

  ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลาํปาง ก่อน 

  และหลงัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

  วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

  

 จากตาราง 10 และภาพ 8 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ  

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนเท่ากบั 18.22 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 2.95 คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 60.73 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเท่ากบั 26.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 2.85 คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 88.33  ซึง่คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

รอ้ยละ 27.60  แสดงว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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3.   ความสามารถในการคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี 

      ท่ี 6 โรงเรียนแสลมวิทยา อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง ก่อนและหลงัท่ีได้รบัการจดัการ 

      เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดย 

      ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (𝒙�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และใช้การทดสอบ 

       ค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั   (t-test Dependent)   

  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

โดยให้นักเรียนกลุ่ม ตัวอย่าง จํานวน 18 คน ทําแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร ์โดยในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้โดย เยาวรตัน์  อยู่พุ่ม 

(2555) เป็นแบบทดสอบปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่ 1 “ปลาทอง”  ขอ้ที ่ 2 “จะทํา

อย่างไรด”ี และขอ้ที ่ 3 “สมมตวิ่า” ซึง่มคี่าความเทีย่ง 0.6259 และแบบทดสอบแต่ละขอ้มคี่า

อํานาจจาํแนกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และวดัความคดิสรา้งสรรค ์ 3 ด้าน ผล     

ดงัตาราง 11 
 

ตาราง 11 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี 

   ที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการจดั 

   การเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ 

    (คะแนนเตม็ 300 คะแนน) 

จาํนวนผูเ้ขา้สอบ N = 18 

ความคิด

สร้างสรรคท์าง

วิทยาศาสตร ์

การ

ทดสอบ 

คะแนน 

เฉล่ียร้อย

ละ(�̅�) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าคะแนน

แตกต่าง 

D  

ค่าสถิติ

ทดสอบ 

t 

Sig. 

ความคดิคล่อง กอ่นเรยีน 18.55 4.19 
12.33 

  

 หลงัเรยีน 30.88 8.87   

ความคดิยดืหยุน่ กอ่นเรยีน 19.00 4.14 
11.31 

 หลงัเรยีน 30.94 9.00 

ความคดิรเิริม่ กอ่นเรยีน 19.72 3.36 
11.73 

 หลงัเรยีน 31.45 7.13  

ความคิด ก่อนเรียน 19.09 3.89 12.00 1.06 .01 

สร้างสรรคเ์ฉล่ีย หลงัเรียน 31.09 8.33 
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จากตาราง 11 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลําปาง ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เมือ่นําคะแนนเฉลีย่รอ้ย

ละของความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนมาแสดงในรูปของแผนภูมิ

แท่งไดด้งัน้ี 

 
ภาพ  9 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง ก่อน 

 และหลังที่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี  

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์

 

จากตาราง 11 และภาพ 9 พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทํา

แบบทดสอบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรก่์อนเรยีนเท่ากบั 19.09 จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมคีะแนนความคดิคล่อง 18.55 คะแนน ความคดิยดืหยุ่น 19.00 

คะแนน และความคดิรเิริม่ 19.72 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.89 และไดค้ะแนนเฉลีย่

รวมจากการทําแบบทดสอบความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนเท่ากบั 

31.09 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยมคีะแนนความคดิคล่อง 30.88 คะแนน ความคดิ

ยดืหยุน่ 30.94 คะแนน และความคดิรเิริม่ 31.45 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 8.33 ซึง่

คะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนรอ้ยละ 12.00  แสดงว่านักเรยีนที่เรยีนดว้ยการจดัการ

เรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีความคิด

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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4.   ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์    

      เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (�̅�) และ 

      ค่าเบ่ียงเบน (S.D.)  

  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง ผลดงัตารางที ่12 

 

ตาราง 12  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ 

    การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ 

    คณติศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

    โรงเรยีนแสลมวทิยา จงัหวดัลาํปาง 

 

ขอ้ รายการประเมนิ 
N = 18 ระดบั 

ความพงึพอใจ �̅� S.D. 

1 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ช่วยใหน้กัเรยีนมี

ความรู ้ความเขา้ใจเน้ือหาวทิยาศาสตร ์

4.50 0.51 มากทีสุ่ด 

2 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ช่วยใหน้กัเรยีน

เกดิความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์

4.72 0.46 มากทีสุ่ด 

3 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ทาํใหน้กัเรยีนได้

ปฏบิตักิจิกรรมเป็นกลุ่ม และสรปุความรูร้ว่มกนั 

4.50 0.62 มากทีสุ่ด 

4 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ทาํใหน้กัเรยีนมี

ความสุขต่อการเรยีน และชอบเรยีนวทิยาศาสตรม์าก

ขึน้ 

4.67 0.49 มากทีสุ่ด 

5 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ครสู่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้

4.67 0.49 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ขอ้ รายการประเมนิ 
N = 18 ระดบั 

ความพงึพอใจ �̅� S.D. 

6 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ครเูปิดโอกาสให้

นกัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4.61 0.50 มากทีสุ่ด 

7 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มสีื่อ อุปกรณ์   

ต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการเรยีนครบทุก

กจิกรรม 

4.50 0.71 มากทีสุ่ด 

8 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ผูเ้รยีนมสี่วนรว่ม

ในการใชส้ื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาได้

เรว็ขึน้ 

4.39 0.61 มาก 

9 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มกีารวดั

ประเมนิผลสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 

4.50 0.62 มากทีสุ่ด 

10 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มกีารวดั

ประเมนิผลใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคท์าง

วทิยาศาสตร ์

4.67 0.49 มากทีสุ่ด 

 เฉล่ีย 4.57 0.55 มากท่ีสดุ 

 

จากตาราง 12 แสดงความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า 

ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง เมื่อนํา

คะแนนเฉลีย่ของความพงึพอใจของผูเ้รยีนมาแสดงในรปูของแผนภูมแิท่งไดด้งัน้ี 
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ภาพ 10   กราฟแสดงค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้าม 

แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์   

เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 จากตาราง 12 และภาพ 10 พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคดิ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในข้อย่อยมีผลปรากฏดังน้ี การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทําให้นักเรียนเกิดความคิด

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.72 และค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.46 รองลงมาคือ การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทําให้นักเรียนมีความสุขต่อการเรียน และชอบเรียน

วทิยาศาสตรม์ากขึน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์ครูส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้ การจดัการเรยีนรู้ตาม

แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มกีารวดัประเมนิผลให้

ผูเ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรม และเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และการจดัการ

เรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ช่วยใหน้ักเรยีนมี

ความรู ้ความเขา้ใจเน้ือหาวทิยาศาสตร ์ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ทําให้นักเรยีนได้ปฏบิตักิิจกรรมเป็นกลุ่ม และสรุปความรู้
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ร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร ์มสีื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกบัเน้ือหาในการเรยีนครบทุกกิจกรรม และการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มกีารวดั

ประเมนิผลสอดคล้องกบัสาระการเรยีนรู ้ตวัชี้วดั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.62 และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คอื การจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการ

ใชส้ื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดเ้รว็ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 และค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.61 

 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผู้วจิยัได้สงัเกตพฤตกิรรมผู้เรยีนในการปฏบิตักิจิกรรม 

ผู้เรยีนมคีวามสุข สนุกสนานต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้น้ีเน่ืองจากว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นสิ่งใหม่และมี

กจิกรรมใหม่ๆ  นอกเหนือในหลกัสตูร ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจอยากเรยีนรูโ้ดยลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ซึ่งช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้นอกจากน้ีมกีารเน้นยํ้าผู้เรยีนให้มคีวาม

ระมดัระวงัในการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องและปลอดภยั ในการเรยีนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ผูว้จิยัไดจ้ดัชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์สามารถแยกไดด้งัน้ี 

 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที่ 1 เรื่อง ไฟฉายกู้ภยั ผูเ้รยีนจะได้ทําการออกแบบ

และประดษิฐไ์ฟฉาย ซึง่เป็นการบูรณาการเกี่ยวกบัการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการเลอืกใช้

วสัดุอุปกรณ์ การคาํนวณจาํนวนชิน้และวดัขนาดของชิน้งาน รปูรา่ง รปูทรงของไฟฉาย  

 ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง แผ่นเกมลวดตวันํา ผู้เรยีนจะได้ทําการ

ออกแบบและประดิษฐ์แผ่นเกม ซึ่งเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

รวมถงึการเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ การคาํนวณจาํนวนชิน้และวดัขนาด รปูรา่งของแผ่นเกม 

 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที ่3 เรื่อง แผ่นเกมจบัคู่ ผูเ้รยีนจะไดท้ําการออกแบบ

และประดษิฐแ์ผ่นเกมจบัคู่ ซึง่เป็นการบรูณาการเกีย่วกบัตวันําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ารวมถงึการ

เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ การคาํนวณจาํนวนชิน้และวดัขนาด รปูรา่งของแผ่นเกม  

 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที่ 4 เรื่อง เรอืกู้ชพี ผูเ้รยีนจะได้ทําการออกแบบและ

ประดษิฐเ์รอื ซึง่เป็นการบูรณาการเกี่ยวกบัการใชม้อเตอร ์แม่เหลก็ไฟฟ้า แรงลอยตวั อตัราเรว็ 

รวมถงึการเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ การคาํนวณจาํนวนชิน้และวดัขนาด รปูรา่งของเรอื  

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะพบว่าการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง มขีอ้ดคีอื ใชอุ้ปกรณ์ทีห่า

ง่ายในชีวติประจําวนั และผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยการปฏบิตัิจรงิโดยทํางานเป็นกลุ่มซึ่งจะช่วยให้
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ผูเ้รยีนไดค้น้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ดา้นผูส้อนสามารถจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการในวชิาที่

สอน คอื วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเขา้ดว้ยกนั 

ทาํใหผู้ส้อนสามารถนํามาวางแผนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทของ

โรงเรยีน สภาพแวดล้อม และเหมาะสมกบัผู้เรยีน และผู้เรยีนยงัสามารถจะนําความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชวีติประจําวนัได้ และจากการสงัเกต และสอบถามผู้เรยีนในชอบชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ชุด ได้ขอ้มูลว่า ผู้เรยีนชอบชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ชุดที่ 4 เรื่อง เรอืกู้ชพี 

มากที่สุด ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในกิจกรรมชุดน้ี ได้กําหนดสถานการณ์ให้นักเรยีนออกแบบและ

ประดษิฐเ์รอืเพื่อบรรทุกผูป้ว่ยและเดก็ขา้มแมน้ํ่าโดยใหเ้รอืบรรทุกคนใหไ้ดจ้าํนวนมากทีสุ่ด และ

เรอืนัน้จะต้องขา้มถงึฝ ัง่โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มมกีารแข่งขนักนั ทําให้มคีวาม

กระตอืรอืรน้ มคีวามสนุกสนานและมคีวามสุขในการเรยีน 


