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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม
ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และเจตคติ ต่อ การจั ดการเรียนรู้ 2) เพื่ อ เปรียบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง รวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาผลการ
เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM) จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ลม ฟ้า
อากาศ ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) ใช้วัดก่อน
และหลังการทดลอง จำนวน 20 ข้อ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนว
สะเต็มศึกษา STEM ใช้วัดก่อนและหลังการทดลอง จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแก ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการหาค่า t
แบบ Dependent Samples t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM)
ก่อนเรียนเท่ากับ 7.79 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 38.95 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.32
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 86.58 และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) โดยภาพรวมมีเจตคติต่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตา ม
แนวสะเต็มศึกษา (STEM) อยู่ในระดับมากที่สุด (4.69)
คำสำคัญ : ผลการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา
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Abstract
The purpose of this study was to 1) Investigated learning outcomes of Science
learning group, Weather unit of grade 5th students. This study was using STEM education to
measure in two ways, namely Learning outcomes with process skill in sciences and learning
attitude. 2) Comparison learning outcomes between pre-test and post-test in studying
program of Science Learning group, Weather unit of Grade 5th students. Which samples in
this research including 21 students of 5th grade, Pak Huai Wang Nong School. These 21
students were selected by Cluster Random Sampling. The research instruments consisted of
1) 4 Instructional plans of Science Learning group, Weather unit for grade 5th students. 2)
The achievement test of Science Learning group, unit of Weather for grade 5th students by
using STEM. This achievement test included 20 questionnaires and will be conducted as
pre-test and post-test. 3) Learning attitude test by using STEM l. This learning attitude test
included 20 questionnaires and will be conducted as pre-test and post-test. The data will be
analyzed by using 4 items of statistical value, namely percentage, mean, standard deviation
and index of item objective congruence. Hypothesis testing will be conducted by
determining t-test value by Dependent Samples t-test.
The Results of research shown as following,
1. 38.95 % of sampling student learned by using STEM having Pre-Test score of 7.79
out of 20 and 86.58% of sampling student learned by using STEM having Post-Test score of
17.32 out of 20. Can be concluded that Post-test score were higher than pre-test score at
the level of significance of .05.
2. Learning attitude overview of sampling student learned by using STEM in Science
Learning group, unit of Weather for grade 5th students has shown “Most” (4.69).
Keywords: Learning Outcomes, STEM education
1. บทนำ
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาจะทำให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ เน้น
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคน มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยีที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อ แต่การศึกษาในอดีตก่อนพุทธศักราช 2542 เป็นหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนที่
มุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาในลักษณะก้าวหน้ามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่ อให้เกิด
การเรียนรู้ ซึ่งปรากฏข้อความในแนวทางการจัดการเรียนการรู้ พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ในทางปฏิบัติกลับพบว่าการจัดการเรียนรู้ยังคงยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ยึดครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้
จึงทำให้นักเรียนขาดทักษะหลาย ๆ ด้านที่จะใช้ในการอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนไม่
เห็นคุณค่าในตนเอง นักเรียนไม่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.4)
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ในปั จ จุ บั น พบว่า การจั ด การเรี ย นการสอนวิช าวิท ยาศาสตร์ยังไม่ บ รรลุ จุด มุ่งหมาย หรือ มีปั ญ หา
เนื่องจากในการสอนวิทยาศาสตร์ครูจะเน้นเนื้อหามากเกินไป นักเรียนไม่ค่อยได้ปฏิบัติการทดลองจริง สอน
ด้วยวิธีการบรรยายไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนขาดการแก้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการคิด (สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546, น. 1) การจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่
เป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ พบว่า นั ก เรี ย นจำนวนมากขาดความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านเนื้ อ หา และทั ก ษะ
กระบวนการคิด จึ งทำให้ นั ก เรี ย นไม่เข้ าใจเนื้ อ หาที่ เรียน และไม่ท บทวนเนื้ อหาตามที่ ครูส อน ส่ งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ และจากการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่ านการสอนด้ ว ยวิ ธี การบรรยายเป็ น หลั ก ส่ งผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรีย นที่ เรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ต่ ำ
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยวังนอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ (อรทัย น้อยญาโณ, 2554, น. 12-13)
จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้ ท ำวิจั ย มี ค วามสนใจศึ ก ษา เรื่ อ งการศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ก ลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM) โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุดกิจกรรม (STEM Education) ให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จะได้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดดซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ศตวรรษ ที่ 21 เป็นศตวรรษที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
และมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม ฟ้า อากาศ ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้ก ารจั ด การเรี ย นตามแนวสะเต็ มศึ ก ษา ในด้ านผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม ฟ้า อากาศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
3. สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา STEM สูงกว่าก่อนเรียน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ใช้แนวศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสะเต็ม
ศึกษา (STEM) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น.3) ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) ขั้นระบุ
ปัญหา 2.) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3.) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4.) ขั้นวางแผน
และดำเนินการแก้ปัญหา 5.) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง และ 6.) ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผล
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การแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม โดยเขียนเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ดังรูปที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM)

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
1. ด้านทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ด้านเจตคติ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนบ้านปากห้วยวัง
นอง ปี การศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้ องเรีย น รวมทั้ งสิ้ น 21 คน ที่ ได้ม าจากโดยการสุ่ มตัว อย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา STEM
ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
4. ระยะเวลาที่ ใช้ ในการวิจั ย ใช้ร ะยะเวลาในการทดลอง ปี ก ารศึก ษา 2562 จำนวน 4 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
6. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรีย นบ้ านปากห้ ว ยวั งนอง ปี ก ารศึ ก ษา 2562
จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ปีการศึกษา 2562
จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 21 คน ที่ได้มาจากโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One
Group Pretest - Posttest Design)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา STEM เรื่อง แหล่ งน้ำ และลมฟ้าอากาศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา STEM ใช้วัดก่อนและหลังการทดลองโดยวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา STEM ใช้วัด
ก่อนและหลังการทดลอง จำนวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ตามลำดับดังนี้
1. ทำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ทำความเข้ า ใจกั บ ครู และนั ก เรีย นในโรงเรี ย นแจง
วัตถุประสงค์กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ขอ
3. ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำนวน 4 แผน แผนละ 2
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา STEM
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. ทดสอบหลังเรียน (Post -test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนรู้ ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ขอ
5. นำคะแนนที่เก็บรวบรวมไดจากการดำเนินการทดลองไปวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม ฟ้า อากาศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้การจัดการ
เรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบที่แบบกลุ่มเดียว โดยใช้การ
ทดสอบที่แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM)
ก่อนเรียนเท่ากับ 7.79 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 38.95 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.32
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.58 และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) โดยภาพรวมมีเจตคติต่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตาม
แนวสะเต็มศึกษา (STEM) อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.69)
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8. อธิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม ฟ้า
อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้แยกอภิปราย
เป็นประเด็นต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า
อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องลม
ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) พบว่า
นักเรียนมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประการแรก การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
น่ า สนใจเพราะทำให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก กระบวนการ 4 ทั ก ษะ คื อ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการ
เรียนการสอน นักเรียนมีความสนุกสนาน จากการเล่นเกม ร้องเพลงและทำการทดลอง โดยเฉพาะขั้นก่อนการ
เขียนที่ครูให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด ค้นหาข้อมูล และรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ และเกี่ยวกับหัวข้อที่
เราจะศึกษาก่อนนำไปจัดการเรียนการสอน การได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่ว ม ทั้งมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และได้เรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ เบญจวรรณ เรืองขจร (2559, น. 20) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนจะต้องมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การสังเกตพฤติกรรม ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องประเมิน
ด้ว ยความถูกต้อง และเที่ ยงตรงให้ ได้ตามจุดประสงค์ที่ วางไว้ ในขั้นทดสอบ ประเมิน ผล และปรับปรุง ให้
นักเรียนระดมความคิดว่า ในการทดสอบผลงาน ควรจะทดสอบด้วยวิธีใด และใครเป็นผู้ทดสอบ ระหว่างการ
ทดสอบต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือไม่ ครูให้นักเรียนประเมินโดยยึดว่า ได้ผลงานเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
หรือไม่ ผลงานนั้นมีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการ และภายใต้เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แต่แรกหรือไม่ ต้อง
กำชับ นั กเรีย นว่า หากจำเป็ น ต้องปรับ ปรุ ง จะต้องบันทึ ก สาเหตุ ของการปรับปรุง วิธีปรับปรุงต้องอยู่บ น
พื้นฐานของการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้ ขั้นนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒ นานวัตกรรมครูเสนอแนะให้นักเรียนนำเสนอ อย่างเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่สถานการณ์ปัญหา การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การวางแผนการปฏิบัติงาน
เพื่ อ แก้ ปั ญ หา การทดสอบ ผลการประเมิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ นั ก เรี ย นลงข้ อ สรุ ป ให้ ผู้ ฟั งเห็ น ชั ด เจนว่ า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ แนวทางการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้ความรู้ทั้ง 4 วิชา ซึ่งแนวโน้มการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องบูรณาการทั้งด้าน
ศาสตร์ต่าง ๆ บูรณาการการเรียนในห้องเรียนชีวิตจริง ทำให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะ
เห็นประโยชน์คุณค่าของการเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้ และสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , 2556) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยกิจกรรม STEM เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดการ
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สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เนื้อหาในกิจกรรม STEM การเรียนมีสื่อที่ชัดเจน และมีความละเอียดทำให้นักเรียน
มองเห็นเป็นรูปธรรมมาก การจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ มีข้อชวนคิดคำถามท้ายกิจกรรมให้นักเรียนฝึก
คิดแล้วตอบเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้อย่างอิสระ เร้าความสนใจ ไม่
ก่อให้ เกิดความเบื่ อหน่ าย (วัน วิส าข์ ศรีวิไล, 2556, น. 124-125) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ STEM พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. เจตคติต่อการเรียนรู้ เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการสอนตามแนว
สะเต็มศึกษา STEM พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนในขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนและผลการประเมินแบบวัดเจตคติของนักเรียน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะ
การจัดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา STEM เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิด การทดลองและฝึกทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมๆ กัน จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียน
การสอน นักเรียนมีความสนุกสนาน จากการเล่นเกม ร้องเพลงและทำการทดลอง โดยเฉพาะขั้นก่อนการเขียน
ที่ครูให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด ค้นหาข้อมูล และรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ และเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะ
ศึกษาก่อนนำไปจัดการเรียนการสอน การได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ทั้งมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบใน
กิจกรรมดังกล่าวตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ ส่งผลให้นักเรียนเจตนาที่ดีต่อการสอนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 243 - 244) ยังได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติ
เป็นเรื่องราวของความชอบ ความไม่ชอบ ความลำเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อฝังใจของเราต่อสิ่ง
หนึ่ ง สิ่ งใด มั กจะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ เรารั บ รู้ ห รื อ ประเมิ น บุ ค คล เหตุ ก ารณ์ ในสั งคม เราจะเกิ ดอารมณ์ ค วามรู้สึ ก
บางอย่างควบคู่ไปกับ การรับ รู้นั้ น และมีผลต่อความคิดแล้ วปฏิกิริยาในใจของเรา ดังนั้น เจตคติจึงเป็นทั้ง
พฤติกรรมภายนอกที่อาจสังเกตได้ หรื อพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย แต่มีความโน้มเอียงที่
จะเป็นพฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอกดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่องลม
ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้ทำการแบ่งกลุ่มให้ นักเรียนโดยมีการคละกันระหว่างนักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เก่งกว่าสามารถที่จะช่วยนักเรียนที่
อ่อนกว่าได้ โดยเฉพาะครูผู้สอนจะทำความเข้าใจกับนักเรียนแต่ละคนก่อน เพราะถ้าแบ่งกลุ่มกันเองแล้ว ส่วน
ใหญ่นักเรียนที่เรียนเก่งจะอยู่กลุ่มด้วยกันจะพบว่า นักเรียนที่อ่อนกว่าจะตอบคำถามไม่ได้ จึงเกิดความรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีคุณค่า เบื่อหน่ายในการเรียน ดังนั้น ครูจึงจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ เพื่อให้เกิดความ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ให้นักเรียนได้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน ซึ่งให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันในระหว่างการทดลอง ลดความอคติระหว่างความแตกต่างของ
นักเรียน นั กเรียนได้ป ฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจทั้งในและนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียน
สนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมามากยิ่งขึ้น และได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการพิจารณาผลที่เกิดจาก
การวัดการเรียนรู้ในภาพรวม การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วยการประเมิน
ความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เจตคติวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้ห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
ความรับผิ ดชอบในการปฏิบั ติงานวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ อรรถชัย ศิริวัฒ นศักดินา (2559, น. 80) ได้
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ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีป ระสิทธิภาพเท่ากับ 84.4/80.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ
80/80 ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่า มีผลการเรียนรู้หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางระดับสถิติที่ระดับ .05
ด้วยเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบคะแนนในการจัดการเรียนการสอน ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สามารถทำให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการที่จัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ให้ ความสนใจและมี ส่ วนร่ว มในกิจ กรรม กล้ าแสดงออก มีการช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกัน และยอมรับความ
แตกต่างของเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น
9. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยใน ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
เพื่อให้การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ดังนี้
1. การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ผู้สอนจะต้องศึกษาขั้นตอนใน การดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นอย่างดี ให้เกิดความเข้าใจ มีการวางแผน กำหนดกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
2. การจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ครูผู้สอนควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
3. ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนนี้ไปปรับใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ย วกับการจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการอื่นๆ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ควบคู่ไปกับเทคนิค
การสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะอื่น เช่น การสอนโดยใช้การแสดงละคร การโดยใช้บทบาท
สมมติ การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นต้น
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