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This research aims to 1) compare literacies and collaborative problem solving
behavior after treatment between the experimental and the control group. 2) Compare
literacies and collaborative problem solving behavior between posttest and follow-up in both
the experimental and the control group, and 3) Compare literacies and collaborative problem
solving behavior in fallow-up time between the experimental and the control group. The
subjects in this study consisted of forty-five Prathomsueksa six students, with twenty three
students in an experimental group and twenty two students in a control group. The STEM
integration based extra-curricular activities plan included as, literacy test; which consists of
reading literacy, mathematical literacy, scientific literacy and collaborative problem solving
behavior observation form were used in this study. The data was collected before, after and
follow-up the experiment. The data analysis to determine the hypotheses using multivariate
analysis of covariance (MANCOVA).
The research found that 1) The comparison of literacies and collaborative problem
solving behavior (CPS-behavior) after the experiment between the experimental group and
the control group found that the experimental group showed an average of all the variables
which was higher than the control group at significant statistically of .01 level. 2) The
comparison of literacies and CPS-behavior between posttest and follow-up up in both the
experimental and the control groups showed reading literacy was not different in both
experimental and control groups, but mathematical literacy, scientific literacy and CPSbehavior was not different in the experimental group. And 3) The comparison of literacies
and CPS-behavior in follow-up time between the experimental group and the control group
found that the experimental group showed an average of all the variables which was higher
than the control group at significant statistically of .01 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิสัยทัศนของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายโดยเนนผลลัพธทั้งในแงของความรู
ในวิชาแกนและทักษะแหงศตวรรษใหม ซึ่งเปนผลลัพธทั้งที่โรงเรียน ที่ทํางาน และชุมชนตางเห็น
คุณคา (เบลลันกา และ แบรนต. 2556: 40) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เนนไปเพียงความรูเชิง
เนื้อหาอยางเดียวจึงไมเพียงพอ นับเปนความจําเปนเรงดวนที่ครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา
จะตองใหความสําคัญ โดยการจัดการเรียนรูในปจจุบันตองเนนใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเขากับการ
ทํ า งานในชี วิ ต จริ ง ให เ ห็ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นว า จะมี ป ระโยชน ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของเขา
ไดอยางไร (วิจารณ พานิช. 2555: 15) การจัดกระบวนการเรียนรูจึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครู
จากผูบรรยายมาเปนคณะครูรวมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู (Pedagogy)
ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก และ
เสนอแนะเครื่องมือการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตาง ๆ โดยเฉพาะผานเทคโนโลยีใหเขาถึง
ความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในหองเรียน (สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558: 4)
ดังนั้น คุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียนในปจจุบันคงไมใชเพียงแคเด็กดี เกง และมีความสุข
เหมือนที่หมายความเหมือนเมื่อกอน แตตองมีลักษณะของการเกงคิด เกงงาน เกงคน เกงเรียน
สามารถยืนอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมบริบทรอบตัว (พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข.2558: 1) ซึ่งสามารถสรุปทักษะ
ที่สําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดวาควรประกอบไปดวย ความรูที่เปนแกนวิชาหลักและทักษะ
ตาง ๆ (พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556: 52; วิจารณ พานิช.2556: 14-18) แตการจัดการศึกษาใน
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 นั้น ยังคงมีการกําหนดเนื้อหาสาระของแตละวิชาออกจากกันเปน 8 กลุมสาระ
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 8)
ซึ่งสงผลใหผูเรียนตองจดจําเนื้อหาหรือเรียนรูทักษะตาง ๆ แยกกัน ไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู
ในวิชาตาง ๆ ได คือ ไมสามารถนําความรูในสาขาวิชาตาง ๆ มาบูรณาการเพื่อใหเกิดองคความรูที่
ครบถวนสมบูรณในการทํางานหรือในการดํารงชีวิตได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557: 1)
ถึงแมวามาตรา 22 ถึง 30 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จะกําหนดใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรและมีการจัดหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการตามความ

2
เหมาะสมที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น โดยอาจจัดทําในรูปแบบของ
วิชาเพิ่มเติม (ราชกิจจานุเบกษา. 2553: 8-10) แตการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมก็ยังขาดความชัดเจน
นอกจากนี้จากรายงานผลการติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ได
สะทอนปญหาที่สําคัญคือการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระการ
เรียนรูที่มีมากเกินไป ทําใหครูไมสามารถจัดการเรียนรูไดครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร รวมทั้งขาด
ความรูความเขาใจในการจัดหนวยบูรณาการและการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น (รุงนภา นุตรวงศ และ
คณะ. 2553. 8-11)
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีการแยกเนื้อหาออกเปนศาสตรตาง ๆ ในปจจุบันนี้
ทําใหครูสอนแบบเนนเนื้อหามากเกินไป สงผลใหคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทยไมสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได รวมทั้งผลการเรียนรูของผูเรียนไมวาจะเปนผลสัมฤทธิ์หรือสมรรถนะ
ต า ง ๆ ไม บ รรลุ ต ามเป า ประสงค ข องหลั ก สู ต ร ดั ง จะเห็ น ได จ ากผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2557 ซึ่งพบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้นมีผู
เขาสอบได 0 คะแนนทุกกลุมสาระ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระอยูในระดับ รอยละ 50 ซึ่งจาก
ผลการทดสอบดังกลาวมีการนําเสนอถึงความคิดเห็นของประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย วาสะทอนใหเห็นถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการบริหาร
หลักสูตร และระบบการวัดและประเมินผลที่ไมสอดคลองกัน เนื่องจากขอสอบของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.) เปนขอสอบเนนคิดวิเคราะห แตการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของ
โรงเรียนเนนการทองจํา และเมื่อใกลสอบก็มักจะมีการติวขอสอบเด็กผลการสอบจึงออกมาในลักษณะ
ดังกลาว (คมชัดลึกออนไลน. 2558: ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบตามโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของ
ประเทศไทยในป 2012 ที่พบวาทั้งผลการประเมินรวมและแยกเปนรายดาน คือ การรูเทาทันดาน
การอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรูเทา
ทันดานวิทยาศาสตร (scientific Literacy) ของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนน
เฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิกที่เขารวมทดสอบทั้งหมด (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2557: 179) จึงอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน
ยังคงมีชองวางระหวางความรูกับทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนรูในโรงเรียนกับความรูและทักษะตาง ๆ
ที่ผูเรียนตองใชในชีวิตจริง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ. 2558: 14)
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2558-2564 โดยมีเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาและกําหนดการ
ดําเนินการปฏิรูปครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ไดแก ปฏิรูปครู เพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพอยางเทา
เทียมทั่วถึง ปฏิรูประบบบริหารจัดการ ผลิตและพัฒนากําลังคน ปฏิรูปการเรียนรู และปฏิรูปการ
ใช ICT เพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : ออนไลน) โดยเมื่อพิจารณาในมิติของการ
ปฏิรูปการเรียนรูจะพบวาแนวทางที่สําคัญจากหลายๆ ประการก็คือ การขจัดปญหาการอานไมออก
เขียนไมได และการเนนใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง โดยจําเปนตองมีการปรับปรุง
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หลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นไดจากนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชและเริ่มดําเนินการตั้งแตภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนกรอบวิสัยทัศนดานการศึกษาเพื่อเตรียมผูเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับหลายประเทศที่เห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
ของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม และทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ด า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ทั ก ษะการทํ า งาน และทั ก ษะชี วิ ต ที่ ใ ช ไ ด จ ริ ง (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 1)
จากที่กลาวมา จึงเปนเหตุผลสนับสนุนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีของการเรียนรูใหมเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูใหมที่จะเกิดขึ้น
ตองเนนใหผูเรียนลงมือทํา (Learning by Doing) เพื่อใหเกิดทักษะโดยการลงมือทําเปนทีม แลว
รวมกันไตรตรองวาไดเรียนรูอะไร และตองการตอยอดความรูนั้นอยางไร นอกจากนี้ยังตองมีการ
ก า วข า มสาระวิ ช า ประเมิ น ผู เ รี ย นแนวใหม ที่ ไ ม เ น น ถู ก ผิ ด แต เ น น การประเมิ น เป น ที ม
(วิจารณ พานิช. 2555: 9-28) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(Integrated Instruction) ที่เนนการสอนเชื่อมโยงความรู ความคิดรวบยอด หรือทักษะเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยองครวมทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน.
2546: 13) การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูแบบครบวงจร เปนการจัดการเรียนรูที่มี
การเชื่อมโยงตั้งแตหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งรวมถึงระบบการรายงานผล
การประเมิน โดยการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถตอบคําถามจากสาธารณชนไดในประเด็นที่วา
เนื้ อ หาแต ล ะวิ ช าไม แ ยกจากกั น เชื่ อ มโยงความรู ความคิ ด ทั ก ษะ และประสบการณ ใ ห มี
ความสัมพันธกันเปนองครวม ลดความซ้ําซอนทั้งเนื้อหาและภาระงาน ลดเวลาเรียน และผูเรียน
มี โ อกาสทํ า กิ จ กรรมนอกห อ งเรี ย นมากขึ้ น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 1)
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนอีกหนึ่งรูปแบบ
การบูรณาการเนื้อหาจาก 4 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematic) ซึ่งลวนเปนวิชาที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรูความสามารถที่จะดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (รักษพล ธนานุวงศ.
2556: 1 ; พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556: 50) โดยการนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอน
ของแตละวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรี ยนนําความรูที่จําเปนจากทุกแขนงวิชาที่
เกี่ยวของมาผสมผสานกันอยางลงตัวเพื่อแกปญหาและพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจึงเปนแนวทางที่จะพัฒนาใหผูเรียน
มี ค วามพร อ มในการประกอบอาชี พ ที่ สํ า คั ญ ต อ อนาคตของประเทศ โดยจากผลการวิ จั ย ใน
ตางประเทศมีแนวโนมวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาใหผูเรียนใหมีผลการ
ทดสอบประเมินผลในระดับนานาชาติดีขึ้น ซึ่งเปนการประเมินหนึ่งที่สะทอนวาผูเรียนมีความพรอม
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ในการดํารงอยูในโลกยุคศตวรรษที่ 21 หรือไม รวมทั้งยังแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย (Rachel. 2008 : Online) และนอกจากนี้การจัดการเรียนรูใน
ลักษณะดังกลาวยังสงเสริมและพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหลาย ๆ ดาน
(Wayne. 2012: Online) โดยลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา มีจุดเดนที่แตกตางจากการจัดการเรียนรูลักษณะอื่น ๆ 4 ประการดวยกันคือ เปนการจัด
การเรียนรูที่ตองการใหพลเมืองไดเผชิญกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงการรับรูปญหา
ที่เกี่ยวโยงกับสภาวะแวดลอม พัฒนาทักษะแรงงานคนในศตวรรษที่ 21และใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของนานาชาติ (Bybee. 2013: 34)โดยการเรียนรู
เพื่อบูรณาการทั้ง 4 ศาสตรเขาดวยกันใหมีประสิทธิภาพไดนั้นจําเปนตองมีการจัดการเรียนรูใน
ลักษณะที่ไดมีการลงมือปฏิบัติ ทํางานเปนกลุม อภิปราย และสื่อสารเพื่อนําเสนอผลงานเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง (Deeper Learning) ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
ไดแก เขาใจเนื้อหาแกนหลักทางวิชาการไดอยางดี (Mastering Core Content) การคิดวิเคราะห
วิจารณ (Thinking Critically) และการแกปญหาที่ซับซอน (Solving Complex Problems) การ
ทํางานรวมกันเปนกลุม (WorkingCollaboratively)การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicating
Effectively) และ การเปนผูริเริ่มและรับคําวิพากษวิจารณ (Self Directed and Incorporate
Feedback) (รักษพล ธนานุวงษ. 2556: 3) ซึ่งมีความคลายคลึงกับลักษณะของการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) หรือการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning) (พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556: 49 ; สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2557: 1)
จากการทบทวนเอกสารพบวา การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาไปใช
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนนั้นยังขาดความชัดเจน ทําใหครูผูสอนเกิดความกังวลและความเขาใจที่
ชัดเจน (สุพรรณี ชาญประเสริฐ. 2558: 14 ; รักษพล ธนานุวงศ. 2556: 20) ประกอบกับการ
ปฏิรูปการเรียนรูของรัฐบาลตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่มุงเนนใหสถานศึกษาได
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนเขาสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี
คุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 1) ผูวิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ
นํามาใชเปนกิจกรรมในกลุมสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนระดับชั้นที่เริ่มตนเขารับการทดสอบวัดความรู
ระดับชาติ (O-NET) ซึ่งเปนการประเมินที่ผูเรียนตองใชทักษะและความรูในการแกปญหามากขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาดูพัฒนาการของการรูเทาทัน (Literacy) และทักษะการแกปญหาแบบ
รวมมือ ซึ่งเปนความรูและทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งขอคนพบที่ไดนั้น
จะเปนสารสนเทศที่สําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
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คําถามการวิจัย
1.
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถ
พัฒนาการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียนไดหรือไม อยางไร
2.
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สามารถ
พัฒนาการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ไดแตกตางจากการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอื่นหรือไม อยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือหลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือระหวางหลังการ
ทดลองและระยะติดตาม ทั้งในกลุมทดลองและกลุม
3. เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในระยะติดตาม
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่สามารถนําไปใช
พัฒนาการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เปนแนวทางในการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนน
ความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักเรียน ซึ่งเปนศาสตรที่ถือวา
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันกับสังคมโลกได
3. เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมทางเลือกในหมวดสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหสามารถนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับบริบทของแตละโรงเรียน
4. เปนสารสนเทศที่สําคัญใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทย ในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการประเมินผลผูเรียนระดับชาติตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปการศึกษา 2559 จากโรงเรียนจํานวน 211 โรงเรียน
จํานวนนักเรียน 3,763 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2559 จํานวน 2 หองเรียน สุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละ 1 หองเรียน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1.1 การกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
1.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามปกติ
2. ตัวแปรผลการทดลอง ไดแก
2.1 การรูเทาทัน (Literacy) แบงเปน 3 ดาน คือ ดานการอาน (Reading
Literacy) ดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ ดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
2.2 พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving
Behavior)
3. ตัวแปรรวม (Covariance) คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดมี
โอกาสแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้นนอกเหนือจากการนั่งเรียนในชั้นเรียน และสอดคลองกับ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาล โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ตอนโยบายใน 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมบังคับ ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และ 2) กิจกรรมทางเลือก ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก
กลุมสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู กลุมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม และกลุมสรางเสริม
ทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรในครั้งนี้เนนจัดกิจกรรม
ทางเลือกเพื่อสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรูของผูเรียน
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หมายถึง
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใชจัดการเรียนรูนอกเหนือจากเวลาเรียนตามโครงสรางรายวิชาใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปน
วิชาหลัก คือ
กิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาขามกลุมสาระวิชาที่ประกอบไปดวยเนื้อหาจาก 4

7
วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร
(Mathematic) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใ นลั กษณะที่เนนใหผูเรี ยนไดล งมือปฏิบัติ รวมมื อกั น
แกปญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
3. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การที่นักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือในดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ และดานจิตใจ เพื่อใหสามารถเรียนรูตามเปาหมายของ
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงประเภทของพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมตามแนวคิดของ เฮาส (House. 1985) ดังนี้
3.1 การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เชน การใหความพอใจ การ
ยอมรับนับถือ ความหวงใย การกระตุนเตือน
3.2 การสนับสนุนในการใหการประเมินผล (Appraisal support) เชน การใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) การเห็นพองในการรับรอง (Affirmation)
3.3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support) เชน การใหคําแนะนํา
(Suggestion) ตักเตือนใหคาํ ปรึกษา (Advice) และการใหขาวสาร (Information)
3.4 การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental support) เชน แรงงาน เงิน เวลา
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ไดสอดแทรกบทบาทของครูไวในการออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยเนนใหครูไดแสดงออกถึงพฤติกรรมการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหครบ
ทั้ง 4 องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. การรูเทาทันดานการอาน (Reading Literacy) หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจใน
สิ่งที่ไดอาน สามารถนําไปใช สะทอนออกมาเปนความคิดของตน และประเมินคุณคาของสิ่งที่ไดอาน
เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาความรู แ ละศั ก ยภาพ ซึ่ ง ผู อ า นจะต อ งอาศั ย สมรรถนะด า นการอ า น 3 ด า น
ในการทําความเขาใจในเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ประกอบดวย
1.1 การเขาถึงและคนคืนสาระ หมายถึง การรูขอบเขตของขอมูลวาสิ่งที่ตองการคนหา
นั้นอยูตําแหนงใด มีความเหมือนหรือความตางภายในเรื่องที่อานอยางไร
1.2 การบูรณาการและตีความ หมายถึง มีความเขาใจในสาระสําคัญหรือจุดประสงค
ของเรื่องที่อาน เชื่อมโยงเนื้อหาสวนตาง ๆ ของเนื้อเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
1.3 การสะทอนและประเมิน หมายถึง ความสามารถวิเคราะหรูปแบบหรือวิธีการ
เขียนเนื้อหาที่อาน ประเมินหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อานจากมุมมองของตนเอง
โดยแบบวัดการรูเทาทันดานการอาน ประกอบดวยบริบทหรือสถานการณที่หลากหลาย
ไดแก เรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง การงานอาชีพ การศึกษา และสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวของกับตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนํามากําหนดเปนคําถามใหตอบแบบ
หลากหลายลักษณะ ไดแก เลือกตอบคําตอบเดียว เลือกตอบหลายคําตอบ เลือกตอบเชิงซอน
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เขียนตอบแบบสั้น ๆ และเขียนตอบแบบอิสระ ในการวัดครั้งนี้มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ คะแนน
เต็ม 30 คะแนน
2. การรูเทาทันดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) หมายถึง ความสามารถใน
การคิด ใช และตีความคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และใชแนวคิด
และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการอธิบายและทํานายปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งจะตองอาศัย
สมรรถนะที่สําคัญ 3 อยาง ประกอบดวย
2.1 การคิดสถานการณของปญหาในเชิงคณิตศาสตร หมายถึง การระบุประเด็นทาง
คณิ ต ศาสตร ข องป ญ หาในชี วิ ต จริ ง ทํ า สถานการณ ห รื อ ป ญ หาให อ ยู ใ นรู ป แบบอย า งง า ยหรื อ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร
2.2 การใชหลักการ กระบวนการคณิตศาสตรในการแกปญหา หมายถึง การคิดและ
นํากลยุทธในการหาวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตรไปใช ใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรเพื่อชวยหาวิธี
แกปญหาที่เหมาะสม นํากฎเกณฑ ขั้นตอน และโครงสรางทางคณิตศาสตรไปใชแกปญหา
2.3 การตีความ และประเมินผลลัพธทางคณิตศาสตร หมายถึง การตีความผลลัพธ
ทางคณิต ศาสตร ก ลั บ ไปสูบ ริ บ ทในชี วิ ต จริ ง ประเมิน ความเป น เหตุ เ ป นผลของวิ ธี แกปญ หาทาง
คณิ ต ศาสตร ใ นบริ บ ทของชี วิ ต จริ ง และอธิ บ ายความสมเหตุ ส มผลของผลลั พ ธ ห รื อ ข อ สรุ ป ทาง
คณิตศาสตรกับบริบทของปญหาในชีวิตจริง
โดยแบบวั ด การรู เ ท า ทั น ด า นคณิ ต ศาสตร ประกอบด ว ยบริ บ ทหรื อ สถานการณ ที่
หลากหลาย ได แ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตนเอง การงานอาชี พ การศึ ก ษา และสาธารณะ
ซึ่งเกี่ยวของกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนํามากําหนด
เปนคําถามใหตอบแบบหลากหลายลักษณะ ไดแก เลือกตอบคําตอบเดียว เลือกตอบหลายคําตอบ
เลื อ กตอบเชิ ง ซ อ น เขี ย นตอบแบบสั้น ๆ และเขี ย นตอบแบบอิ ส ระ ในการวั ด ครั้ งนี้ มี ข อ คํ า ถาม
จํานวน 13 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3. การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยาง
ไตรตรอง ซึ่งจะตองอาศัยสมรรถนะที่สําคัญ 3 อยาง ประกอบดวย
3.1 การอธิ บ ายปรากฏการณ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร หมายถึง การดึ ง เอาความรู ท าง
วิทยาศาสตรมาใชสรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผล พยากรณการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตรและ
ใชเหตุผลอยางสมเหตุสมผล และอธิบายถึงศักยภาพของความรูทางวิทยาศาสตรในการนําไปใชเพื่อ
สังคม
3.2 การประเมิ น และออกแบบกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร
หมายถึ ง การระบุ ป ญ หาที่ ต อ งการศึ ก ษาและตรวจสอบได ด ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
รวมทั้งอธิบายและประเมินวิธีการที่ใชตรวจสอบหาคําตอบ
3.3 การแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานในเชิงวิทยาศาสตร หมายถึง การ
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปทางวิทยาศาสตร ระบุขอสันนิษฐาน หลักฐาน และ
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เหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร และประเมินขอโตแยงทางวิทยาศาสตรและหลักฐานจาก
แหลงที่หลากหลาย
โดยแบบวั ด การรู เ ท า ทั น ด า นวิ ท ยาศาสตร ประกอบด ว ยบริ บ ทหรื อ สถานการณ ที่
หลากหลาย ได แก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วขอ งกับ ตนเอง การงานอาชี พ การศึ ก ษา และสาธารณะ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนํามากําหนดเปน
คําถามให ต อบแบบหลากหลายลั กษณะ ได แก เลือกตอบคํา ตอบเดี ยว เลื อ กตอบหลายคํ า ตอบ
เลื อ กตอบเชิ ง ซ อ น เขี ย นตอบแบบสั้ น ๆ และเขี ย นตอบแบบอิ ส ระ ในการวั ด ครั้ งนี้ มี ข อ คํ า ถาม
จํานวน 17 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
4. พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving Behavior)
หมายถึง การปฏิบัติตนของผูเรียนในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่แสดงออกถึงความสามารถ
ของบุคคลในการเขารวมกระบวนการแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปน
ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะ และความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปญหา โดยการวัด
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก
ในระหวางจัดกิจกรรม ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
4.1 การสรางและเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกัน หมายถึง รับรูและเขาใจปญหาและ
ขอสนเทศรวมกัน จุดแข็งจุดออนที่สัมพันธกับงานที่กลุมตองดําเนินงาน สื่อสาร ติดตาม เพื่อรักษา
ความเขาใจที่มีรวมกันตลอดการทํางาน
4.2 การเลือกวิธีดําเนินการที่เหมาะสมในการแกปญหา หมายถึง การเขาใจในปญหา
และรูแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมรวมกัน สื่อสาร อภิปราย โตงแยง ระหวางการทํางานกลุม
ตามบทบาทหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินการตามแผนที่วางไวรวมกัน
4.3 การสร า งและรัก ษาระเบีย บของกลุ ม หมายถึง เขาใจบทบาทของตนเองและ
สมาชิก รวมทั้งเฝาติดตามและรักษากฎ ระเบียบรวมกัน สื่อสารถายทอดขอสนเทศและอุปสรรค
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหารวมกัน
โดยในการประเมินพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในครั้งนี้ ใชแบบสังเกตประเมินคา
ตามรายการทีก่ ําหนด จํานวน 20 ขอ โดยแบงมาตรการประเมินออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นเปนประจําในระยะเวลาทีท่ าํ งานกลุม
ระดับ 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นคอนขางบอยในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
ระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้งบางคราวในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นคอนขางนอยในระยะเวลาทีท่ ํางานกลุม
ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นนอยที่สุดหรือไมมีเลยในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
การแปลความหมายของคะแนน ผูไดคะแนนเฉลี่ยสูงหมายความวามีพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือสูง และผูไดคะแนนเฉลี่ยต่ําหมายความวามีพฤติกรรมการแกปญหาแบบ
รวมมือต่ํา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอการรูเทาทัน (Literacy) และพฤติกรรมการแกปญหาแบบ
รวมมือ (Collaborative Problem Solving Behavior) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยมี
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.1 ความหมายและที่มาของสะเต็มศึกษา
1.2 ความสําคัญของสะเต็มศึกษา
1.3 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
1.4 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
1.5 สะเต็มศึกษาในประเทศไทย
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา
2. แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1 ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
2.4 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและหลักสูตรบูรณาการ
3. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
3.1 การดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
4. การสนับสนุนทางสังคมกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
4.2 ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม
4.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
4.4 การสนับสนุนทางสังคมของครู
5. การรูเทาทัน
5.1 ความหมายของการรูเทาทัน
5.2 ความสําคัญของการรูเทาทัน
5.3 การรูเทาทันตามกรอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
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6. พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
6.1 ความหมายและองคประกอบของการแกปญหาแบบรวมมือ
6.2 ความสําคัญการแกปญ
 หาแบบรวมมือ
6.3 การวัดพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ

แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1. ความหมายและที่มาของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการเรียนรูแนวทางหนึ่งในการเตรียมคน
ใหมีสมรรถนะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (สุพรรณี ชาญประเสริฐ. 2558: 14) ซึ่งคําวา
STEM นั้นเปนตัวอักษรยอของคําวา Science, Technology, Engineering and Mathematics ซึ่ง
เปนแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ โดยนําเนื้อหาและกระบวนการของ
รายวิชาทั้งสี่วิชามาบูรณาการรวมกัน (พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556; รักษพล ธนานุวงศ. 2556)
แนวคิดนี้เริ่มตนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประชุมหารือของตัวแทนจาก
ทุกภาคสวนที่สําคัญของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนในประเทศและ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ด า นต า ง ๆ กั บ นานาชาติ อั น เนื่ อ งมาจากความก า วหน า ทางด า น วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหความสามารถในการแขงขันของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเปน
ผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถูกลดอันดับลงไป (Lantz. 2009: online) ดังจะเห็นไดจาก
ผลการทดสอบโครงการประเมินผลผูเรียนนานาชาติ (Program for International Student
Assessment หรือ PISA) โดยทําการประเมินผูเรียนที่มีอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยจบการศึกษาภาค
บังคับในประเทศที่เปนสมาชิกกลุมประเทศองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และประเทศรวม
โครงการที่ไมใชสมาชิกแตสมัครใจเขารวมการทดสอบ โดยในรอบประเมิน PISA 2009 พบวาผูเรียน
ของสหรัฐอเมริกามีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ํากวาคะแนน
เฉลี่ยของผูเรียนในกลุมประเทศ OECD (Kerr. 2013: 3) นอกจากนี้จากการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกายังพบวาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตรนอยลง (Executive Office of the President. 2010 : online) ทําใหหนวยงาน
ตาง ๆ ไดแก องคการวิชาการดานวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Sciences) องค
การวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรแหงชาติ (National Academy of Engineering) และสถาบัน
ทางการแพทย (Institute of Medicine) ไดรวมกันศึกษาและจัดประชุมระดับชาติ และไดผลสรุป
พรอมยื่นขอเสนอ 4 ขอใหแกรัฐบาล ดังนี้ 1) เพิ่มผูเรียนที่มีความสามารถทางสติปญญา โดยการ
สงเสริมและพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหทั่วถึงในระดับอนุบาลถึงเกรด12
2) สงเสริมการวิจัยพื้นฐานในระยะยาวระดับชาติเพื่อความเขมแข็งและยั่งยืน 3) สรางและรักษา
ระดับของผูเรียนที่มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรโดยสงเสริมการศึกษา

12
ในสาขาดังกลาวทั้งในและตางประเทศ และ 4) สรางความมั่นใจในการรักษาระดับความสามารถของ
ชาติในการเปนผูนําทางดานการสรางสรรคนวัตกรรมในระดับโลก
นอกจากนี้ ผลจากการประชุมของสภาคองเกรส (Congressman Vern Ehlers (R-MI)
and Congressman Mark Udall (D-CO) ไดกําหนดบทบาทของการพัฒนาคนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ไว 3 ดานดังนี้ (STEM Caucus Steering Committee. n.d. online)
1. การพัฒนานักวิทยาศาสตรและวิศวกรเพื่อทําการวิจยั ในการพัฒนาการเปน
ศูนยกลางของการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของประเทศ
2. การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีเพื่อสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต
3. การพัฒนาพลเมืองและผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มกี ารรูวิทยาศาสตร
(Scientifically literate voters and citizens) ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและโลก
รอบตัว
ดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ตองจัดใหผูเรียนอเมริกันมี
พื้นฐานที่ดีในดานการรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM) จึงออก
นโยบายการศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการรณรงคเพื่อยกระดับการศึกษา (Educate to
Innovate Campaign) ที่สงเสริมการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการทั้งสี่รายวิชาเขาดวยกัน
โดยผานรางกฎหมายที่ชื่อ America COMPETES Act (The America Creating Opportunities to
Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act) เมื่อวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณใหแก หลายหนวยงาน เชน 5 สํานักงานนโยบาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Office of Science and Technology Policy (OSTP) มูลนิธิวิทยา
ศาสตรแหงชาติ (National Science Foundation (NSF) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการสรางสรรค
นวัตกรรมใหมผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้
ยังมีองคกรที่ไมหวังผลกําไรที่เกิดจากความรวมมือกันของหลายภาคสวน เชน องคกร Change the
Equation หรือ องคกร Project Lead The Way ไดมุงทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ดวยรูปแบบ STEM ในสถานศึกษาหลายแหงของสหรัฐอเมริกา ทําใหในปจจุบันมีการใชคําวา
STEM กันอยางแพรหลาย โดยรวมเนื้อหาและกระบวนการของทั้ง 4 สาขาวิชาเขาดวยกัน ไดแก
วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร
(Mathematics) ซึ่งทุกสาขาวิชามีความสําคัญเทาเทียมกัน เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชใน
การแกปญหา การคนควาเพื่อสรางหรือพัฒนาสิ่งตาง ๆ ตลอดจนชวยสงเสริมการพัฒนาทักษะที่จํา
เปนของศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 1) ทักษะการเรียนรูทางนวัตกรรม 2) ทักษะการเขาถึงขอมูล
สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 4) ทักษะการปรับตัว 5) ทักษะการสื่อสาร
ขั้นสูงและทักษะทางสังคม 6) ทักษะการแกปญหา 7) ทักษะการบริหารจัดการตนเองและการพัฒนา
ตนเอง และ 8) ทักษะการคิดอยางเปนระบบ (NSTA. 2011. online)
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นอกจากนี้ สมาคมครูวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาไดรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เชน
กลุมพันธมิตรเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills : P21) และสภา
การวิจัยแหงชาติ (NRC) เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา โดยเชื่อวาสะเต็มศึกษาจะเปนพื้นฐานแนวคิด
ที่ดีที่พัฒนาผูเรียน ใหเกิดทักษะดังกลาวได โดยเชื่อวาหากผูเรียนมีความสนใจและความเขาใจใน
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร เ พิ่ ม ขึ้ น แล ว จะช ว ยพั ฒ นาความสามารถในการแก ป  ญ หา
(วิศวกรรมศาสตร) ซึ่งนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหม ๆ (เทคโนโลยี) ในอนาคต
(Center for Mathematics Science and Technology of Illinois State University. 2013: online)
2. ความสําคัญของสะเต็มศึกษา
เนื่องจากสะเต็มศึกษาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการเอาเนื้อหาหรือลักษณะ
ของสี่ศาสตร ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เขาไวดวยกัน ดังนั้น
สาเหตุสําคัญที่หลาย ๆ ประเทศ ไดนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาใชก็เนื่องจาก
ผู เ รี ย นขาดแรงบั น ดาลใจในการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร มองว า วิ ท ยาศาสตร ห รื อ
คณิตศาสตรเปนเรื่องที่ไกลตัว และการขาดกําลังคนดานสะเต็ม (STEM Workforce) ของประเทศ
เชนเดียวกับจุดเริ่มตนของการนําสะเต็มศึกษามาใชในหลาย ๆ ประเทศ (โครงการสะเต็มศึกษา,
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2558: ออนไลน ; Bybee. 2013: 1-7)
ซึ่งพอที่จะสรุปเหตุผลที่สําคัญของการนําสะเต็มศึกษามาใช ดังนี้ 1) การขาดแรงงานทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่งเปนแรงงานที่สําคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 2) อัตรากําลังคนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ในชวงศตวรรษที่ 20 มีแนวโนมลดลง 3)จํานวนผูเรียนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโนมที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่กลาวมาแลวลดลง 4) ผลการเรียนรู
ของผู เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานลดลง ซึ่ ง สะท อ นถึ ง ป ญ หาของการจั ด การเรี ย นรู ด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในโรงเรียน และ 5) ความพยายามที่จะมีการกระตุน
และส ง เสริ ม ความสนใจในการเรี ย นรู ทั้ ง สี่ วิ ช า(STEM) จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การนํ า มาบู ร ณาการ
แบบสะเต็มศึกษา
นอกจากนี้ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษามี
จุดเดนที่แตกตางจากการจัดการเรียนรูลักษณะอื่น ๆ 4 ประการดวยกันคือ 1) เปนการจัดการเรียนรู
ที่ตองการใหพลเมืองไดเผชิญกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 2) ตระหนักถึงการรับรูปญหาที่เกี่ยวโยง
กับสภาวะแวดลอม 3) พัฒนาทักษะแรงงานคนในศตวรรษที่ 21 และ 4) ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของนานาชาติ (Bybee. 2013: 34) โดยการเรียนรู
เพื่อบู ร ณาการศาสตรทั้งสี่ เ ขาด ว ยกั น ใหมีป ระสิท ธิ ภ าพไดนั้นจํา เปนต องมีก ารจัด การเรี ยนรูใ น
ลักษณะที่ไดมีการลงมือปฏิบัติ ทํางานเปนกลุม อภิปราย และสื่อสารเพื่อนําเสนอผลงาน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง (Deeper Learning) ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
(รักษพล ธนานุวงษ. 2556: 3) ไดแก เขาใจเนื้อหาแกนหลักทางวิชาการไดอยางดี (Mastering
Core Content) การคิดวิเคราะหวิจารณ (Thinking Critically) และการแกปญหาที่ซับซอน
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(Solving Complex Problems) การทํางานรวมกันเปนกลุม (Working Collaboratively) การสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively) และ การเปนผูริเริ่มและรับคําวิพากษวิจารณ
(Self Directed and Incorporate Feedback) เชนเดียวกับที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (2557: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูดวยสะ
เต็มศึกษา ไดแก 1) ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่ใชวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เปนพื้นฐาน 2) ผูเรียนเขาใจสาระ
วิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มากขึ้น 3) สงเสริมการจัดการเรียนรูที่มีการ
เชื่ อ มโยงกั น ทั้ง สี่ ส าระวิ ช า 4)
หน ว ยงานภาครัฐ และเอกชนมี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรม
และ 5) สรางกําลังคนดานสะเต็มเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ
ดังนั้นจะเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้นมีประโยชนที่สําคัญใน
3 ประเด็นดวยกัน คือ 1) การสงเสริมหรือกระตุนการเรียนรูเนื้อหาในสี่สาขาวิชา ไดแก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่งถือเปนวิชาหลักที่มีความสําคัญตอ
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากสงผลใหเกิดอัตรากําลังคนทางดานสะเต็ม (STEM
Workforce) เพิ่มขึ้น 2) การจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง
จากการลงมือปฏิบัติและทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่
สําคัญสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และ 3) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเปนการฝก
ใหผูเรียนไดเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชาทั้ง 4 ศาสตร มารวมกันแกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประจําวัน ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น
3. รูปแบบการบูรณาการการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เมื่อพูดถึงการบูรณาการ (Integration) สําหรับสะเต็มศึกษาแลวอาจยังมีคําถามเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของการนําเนื้อหาทั้งสี่วิชามาบูรณาการ มีแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานตาง ๆ
ไดนําเสนอรูปแบบการบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไวดังนี้ (พรทิพย
ศิริภัทราชัย. 2556; รักษพล ธนานุวงศ. 2556; Wayne. 2012)
1. เปนการบูรณาการขามกลุมสาระสาระวิชา (Interdisciplinary
Integration)
ระหวางสี่ศาสตรวิชา หรือเปนการบูรณาการดานเนื้อหาวิชา (Content Integration) ใหเปนแนวคิด
ใหญ (Big Ideas) แนวคิดเดียว โดยนําจุดเดนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว คือ
วิทยาศาสตร (Science) เปนศาสตรที่เนนเกี่ยวกับความเขาใจในธรรมชาติ เทคโนโลยี (Technology)
เปนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแกปญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งตาง ๆ หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนเรา วิศวกรรมศาสตร (Engineer) เปนวิชาที่วาดวยการคิดสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และคณิตศาสตร (Mathematics) เปนวิชาที่เกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญ
คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร (Mathematical Thinking) ภาษาคณิตศาสตร และการสงเสริมการ
คิดคณิตศาสตรขั้นสูง (Higher-level Math Thinking)
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2. เปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประจําวันของผูเรียน ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียน
นอกจากนี้แลว สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557: 5-8)
ไดอธิบายการบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาวามีหลายระดับแตกตางกันไป ดังนี้
1. การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary Integration) เปนการจัดการเรียนรูที่
ผูเรียนจะไดเรียนเนื้อหาและฝกทักษะของแตละวิชาที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษาแยกกัน
2. การบูรณาการแบบพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary Integration) เปนการจัดการ
เรียนรูที่ผูเรียนไดเรียนเนื้อหาและฝกทักษะของแตละวิชาของสะเต็มศึกษาแยกันผานหัวขอหลัก
(Theme) โดยการอางอิงถึงหัวขอหลักในการสอนทําใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชา
กับหัวขอหลัก
3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration) เปนการจัดการ
เรียนรูที่ผูเรียนจะไดเรียนเนื้อหาและฝกทักษะที่มีความสอดคลองกันของวิชาที่เกีย่ วของรวมกันผาน
กิจกรรม ชวยใหผูเรียนไดเห็นความสอดคลองและสัมพันธกันของวิชาเหลานั้น
4. การบูรณาการแบบขามวิชา (Transdisciplinary Integration) เปนการจัดการ
เรียนรูที่นอกเหนือจากการเรียนเนื้อหาและฝกทักษะของวิชาที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแลว ผูเรียนยังได
ประยุกตใชความรูและทักษะเหลานั้นในการแกปญหาในชีวิตจริง และสรางประสบการณการเรียนรู
ของตนเอง
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ
กับสะเต็มศึกษานั้น เอ็ดเวิรด เอ็ม รีฟ (Reeve. 2013: 9-19) และ แลนทซ (Lantz. 2009: 5-8)
ไดเสนอหลักสําคัญที่ควรคํานึงถึงดังนี้
1. กิจกรรมตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา จุดมุงหมาย สาระสําคัญที่กําหนด
ใหผูเรียนในระดับชั้นนั้นๆ ไดเรียนรูและปฏิบัติ โดยการออกแบบกิจกรรมและ กําหนดจุดประสงค
การเรียนรูน้ันควรเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถทําไดจริง สอดคลองกับชีวิตประจําวัน รวมทั้งครูสามารถ
สอนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนได
2. การเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับสะเต็มศึกษานั้น ที่นิยม
ใชกันมากไดแก วิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูบน
ฐานคิดที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาแนวคิดหรือคนควาหาคําตอบ
ผานการทดลอง รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง โดยครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม ซึ่งวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะนั้น มีดวยกันหลายวิธี
เชน การจัดการเรียนรูแบบ 5E การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับบริบทวิทยาศาสตรศึกษานั้น
จะเรียกวิธีการการเรียนรูแบบสืบเสาะวา การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) โดยให
ผูเรียนตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) สวนดานเทคโนโลยี
ศึกษาหรือวิศวกรรมศาสตรจะใชกระบวนการสืบเสาะที่เรียกวา การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร
(Engineering design) หรือการออกแบบทางเทคโนโลยี (Technological design) ซึ่งกระบวนการ

16
สืบเสาะทางวิทยาศาสตรและการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรนั้นจะมีธรรมชาติของพื้นฐานแนวคิด
ที่ใชในการศึกษาคลายคลึงกัน กลาวคือมุงเนนการแกปญหาอยางมีเหตุมีผล สงเสริมการเรียนรูจาก
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยใชปญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจที่ลึกซึ้ง พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งทักษะในการศึกษาหาความรูและสงเสริมการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนความแตกตางของรูปแบบดังกลาวจะอยูที่การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรจะเนนการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติเพื่อหาคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ
นั้น ๆ แตการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรจะเนนการแกปญหาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ
ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐของมนุษย (Human-made world) โดยนําความรูทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรมาใช ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรนั้นมีความหลากหลาย
แตกตางกันออกไป
3. ครู ค วรมี ก ารประเมิ น ผลผู  เ รี ย นอย า งสม่ํ า เสมอทั้ ง การประเมิ น ระหว า งเรี ย น
(Formative assessment) และการประเมินหลังเรียนหลังจบแตละหนวยการเรียนรูหรือจบหลักสูตร
เพื่อนํ าผลที่ ไดมาใช ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุ งหลักสู ต รที่พัฒนาขึ้ น โดยใช
วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เชน การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน การสังเกต การใชคําถาม
เพื่อตรวจสอบความเขาใจ การเขียนอนุทิน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน
ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน มีการใหขอมูลยอนกลับเชิงบวกเพื่อกระตุนใหผู
เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น
นอกจากนี้ การออกแบบการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ดีจําเปนตองใหผูเรียนได
เกิ ด การเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมหรื อ การทํ า โครงงาน (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี. 2557: 4; พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556: 50) โดยการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
(Project Based Learning) เพราะหากตองการใหการเรียนรูมีพลังและฝงในตัวผูเรียนได ตองเปน
การเรียนรูโดยการลงมือทํา (Learning by Doing) ในลักษณะของโครงการ (Project) รวมมือกันทํา
เป น ที ม (Collaborated) และทํ า กั บ ป ญ หาที่ มี อ ยู ใ นชี วิ ต จริ ง (วิ จ ารณ พานิ ช . 2555:71-75)
นอกจากนี้ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 19-20) ยังไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานไววา เปนการจัดการเรียนรูที่ครูมีการกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวผูเรียน
มาใชในการทํากิจกรรม คนควาหาความรูดวยตนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ
การฟง การสังเกตจากผูเชี่ยวชาญ โดยผูเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุมที่จะ
นํามาสูการสรุปความรูใหม มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและผลการจัดกิจกรรมเปนผลงาน
แบบรูปธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่แตกตาง
กันออกไป แตมีลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดดังกลาวที่สอดคลองกัน (วิจารณ
พานิช. 2555: 71-75; ดุษฎี โยเหลา. 2557: 20-23) คือ เปนการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหา ซึ่งผูเรียนใหความสนใจหรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ผูเรียนไดเรียนรูจากการ
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ลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) มีการสืบเสาะหาความรูจากแหลงขอมูลหลายแหลง ผูเรียนมีการ
เรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม และมีผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ใหกับการเรียนรูของผูเรียน
สรุปไดวา หลักสําคัญในการบูรณาการหรือจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษานั้น ควรคํานึงถึงความสอดคลองของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นกับเนื้อหาและจุดมุงหมายที่กําหนด
ไวในมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงจากการลงมือปฏิบัติผาน
กิจกรรมบูรณาการที่ใชกระบวนการสืบเสาะความรู มีการสรางสรรคชิ้นงานเพื่อแกปญหา ตลอด
จนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่ทําใหมั่นใจไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรู และบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางแทจริง โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบจัดการเรียนรูในลักษณะของการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และสอดคลองกับฐานคิดตามทฤษฎีสรรคนิยม
(Constructivism) ที่เนนใหผูเรียนปรับประสบการณใหมใหเขากับประสบการณเดิม และสามารถสร
างองคความรูใหมไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผาน
กิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย สอดคลองกับหัวเรื่องในทองถิ่น
4. ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ไดรับการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณและแนวคิดจาก
หนวยงานตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกามาอยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันใหสะเต็มศึกษาเปนนโยบายหลัก
ดานการศึกษาของประเทศ เนื่องจากหนวยงานเหลานี้เห็นวาสะเต็มศึกษาสงผลดีตอประเทศและผู
เรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
1. สะเต็มศึกษาชวยสงเสริมความเทาเทียมกันทางการศึกษา (Chen. 2012: online)
เนื่องจากมีขอมูลที่ไดรับการพิสูจนแลววาตลอดระยะเวลามากกวา 25 ปที่ผานมา ระบบการศึกษา
โดยทั่วไปจะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากแนวคิดของ
เนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ จะเนนที่เปนภาคทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ แตสะเต็มศึกษาไดรับการ
ออกแบบมาโดยมีเปาหมายการสอนใหเกิดความเทาเทียมกันของทั้งสองเพศโดยมีเปาหมายสูงสุด
คือการเปนสมาชิกของสังคมที่ประสบความสําเร็จ (Fioriello. 2011: online)
2. สะเต็มศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาเชิงลึกไดมากขึ้นจากการบูรณาการ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการที่สัมพันธกันของทั้งสี่รายวิชาเขาดวยกันอยางเปนองครวมแทนการเรียน
รูแบบแยกสวน ซึ่งความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้เปนสิ่งจําเปนใน
การศึก ษาต อ และการประกอบอาชี พ ในอนาคต โดยผูเ รี ยนที่ จ บการศึก ษาในระดั บ มัธ ยมศึ กษา
ทางดานสะเต็มศึกษานั้น มีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษาสูง โดยที่มีการคาดการณกันวาประมาณรอยละ 80 ของอาชีพในทศวรรษ
หนา จะเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Fioriello. 2011: online) และรอยละ
5 ของอาชีพทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะเปนงานดานสะเต็มศึกษา ทําใหความตองการบุคลากรใน
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ดานนี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (Honda; & Cleveland. 2012: online) และสงผลใหอาชีพเหลานี้ให
ผลตอบแทนที่ดีกวาผูเรียนที่เลือกเรียนในดานอื่น (Chen. 2012: online)
3. สะเต็มศึกษาชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ (System
thinking) การรูวิทยาศาสตร ตลอดจนสรางนักนวัตกรรมรุนใหมในการสรางสรรคผลิตภัณฑและ
กระบวนการใหม ๆ อยางยั่งยืนภายใตระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นนี้ลวนมีพื้นฐานมาจากความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
(Eberle. 2010 : online; Reeve. 2013: 18) โดยเฉพาะการเรียนรูเนื้อหาสะเต็มศึกษาผานกระบวน
การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร ซึ่งชวยพัฒนาคุณลักษณะ คานิยมที่พึงประสงคสอดรับกับทักษะ
ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 (Katehi; et al. 2009: 6-7) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรเปนตัวเรงใหเกิดการบูรณาการเนื้อหาของสะเต็มศึกษา
(STEM) ที่ชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศ (Katehiet; et al. 2009; citing
Hernandez; et al. 2013: 2) นอกจากนี้หากผูเรียนมีความสามารถในดานการรูสะเต็ม (STEM
Literacy) แลวก็จะสงผลตอความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและความเปนผูนําทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
4. สะเต็ ม ศึ ก ษาช ว ยแก ป  ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถทางด า น
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังจะเห็นไดจาก
ผลการทดสอบความพรอมในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและความพรอมในการประกอบอาชีพ
(ACT College and Career Readiness) ประจําป ค.ศ. 2010 พบวา มีผูเรียนเพียงรอยละ 29 ที่มี
ความพรอมที่จะเขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษา และรอยละ 43 ที่มีความพรอม
ที่จะเขาศึกษาตอในดานคณิตศาสตร ซึ่งหากภาครัฐไมเรงพัฒนาสะเต็มศึกษา สหรัฐอเมริกาก็มีแนว
โนมที่จะขาดแคลนแรงงานดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในอนาคต (Chen. 2012 : online)
ถึงแมวาสะเต็มศึกษาจะมี ขอดีหลายประการดังที่กลาวมาขางตน แตนักการศึก ษา
หลายทานไดใหความเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับขอจํากัดบางประการที่สะเต็มศึกษาจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาและแกไขอยางเรงดวนในการนําสะเต็มศึกษามาใช (Chen. 2012: online; Herschbach.
2011: online; Lantz. 2009: 1-11) คือ รูปแบบของการบูรณาการหลักสูตร (Form) ที่ครูสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในชั้นเรียน ตลอดจนเปาหมาย (Function) ของการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม
ศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนยังไมมีความชัดเจน สงผลใหครูขาดความเขาใจ หรือมีความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนในการนําแนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 จะใหความสําคัญกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิต
ศาสตรเทานั้น สวนรายวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรมีบทบาทในระดับนี้นอยมาก จากปญหา
ดังกลาว ในสหรัฐอเมริกาไดแกปญหาโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดแก สภาการวิจัยแหงชาติ
(NRC) และสภาการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติ (NAS) พยายามแกปญหาในเรื่องนี้ โดยไดกําหนด
กรอบแนวคิ ดสําหรั บ เป นแนวทางใหผู เ ชี่ยวชาญจากหนวยงานต าง ๆ ในทุ กภาคสวนมาระดม
ความคิดรวมกันในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแหงชาติที่เรียกวา มาตรฐานการจัดการศึกษา
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วิทยาศาสตรสําหรับคนรุนใหม (NGSS) ซึ่งไดประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ.2556 โดยมีเปาหมายหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนามาตรฐานนี้คือ การบูรณาการวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีเขากับการศึกษาดานวิทยาศาสตร โดยกําหนดใหเปนมิติ (Dimension) ดานหนึ่งที่
ชื่อวา การปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (Scientific and engineering practices)
โดยมุงหวังใหครูเห็นความสัมพันธของวิศวกรรมศาสตรกับวิทยาศาสตรและเห็นแนวทางในการนํา
ความสัมพันธนี้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมากขึ้น
สําหรับในประเทศไทยนั้น หากพิจารณาความพรอมของหลั กสู ตรทั้งสี่รายวิช าของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นไดวามีเพียงหลักสูตรวิทยาศาสตร
(S) เทคโนโลยี (T) และคณิตศาสตร (M) เทานั้น สวนเนื้อหาและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ศาสตรยังไมมีความชัดเจนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีก็เปนเพียงลักษณะการสอดแทรกอยูใน
วิชาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเทานั้น แตจากนโยบายการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีการประชุมรวมกันของผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวน มีแนวโนมที่จะกําหนด
ใหสะเต็มศึกษาเปนกลุมสาระหนึ่งใน 6 กลุมสาระของรางหลักสูตรใหม (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 17) ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว
จะเห็นไดวา สะเต็มศึกษาเปนแนวคิดการจัดการศึกษาที่สําคัญและไดรับการสนับสนุน
จากองคกรตาง ๆ มากมายโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
รูความสามารถทางดานสะเต็มศึกษา ซึ่งเปนอาชีพที่จะพัฒนาไปอยางรวดเร็วในอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญในการแขงขันทางเศรษฐกิจในโลกปจจุบัน ถึงแมวาการ
นําแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใชอาจจะยังมีขอจํากัดในเรื่องของความไมชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบที่จะ
นําไปใช และเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน แตหากพิจารณาขอดีภายใตขอจํากัดนี้แลวจะ
พบวา ความไมชัดเจนนี้เปดโอกาสใหครูผูสอนสามารถนําแนวคิดไปใชในการพัฒนาหลักสูตรไดตาม
ความเขาใจของตนเอง โดยไมมีกรอบแนวคิดใด ๆ มาบังคับ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน
คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองของชาติที่มีการรูดานสะเต็ม (STEM) ซึ่งเปนความสามารถที่จํา
เปนสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ตอไป
5. สะเต็มศึกษาในประเทศไทย
สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา ซึ่ ง เป น การบู ร ณาการรายวิ ช า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรเขาดวยกันของประเทศไทยนั้น ไดรับ
ความสนใจจากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาหลายหน ว ยงาน เช น
ระดับอุดมศึกษาไดแก สถาบันคลังสมองของชาติ ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยหนวยงาน
เหลานี้มีโครงการที่จัดใหแกผูบริหารและผูสนใจของหนวยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเขาร
วมอบรมความรูเกี่ยวกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตรทั้งใน
และตางประเทศ (สถาบันคลังสมองของชาติ. 2556: 1-3) สวนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษานั้น หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก สถาบันวิทยาศาสตร สํานักวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเฉพาะ สสวท. ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญที่
ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ข องประเทศในทุ ก ระดั บ
ไดพยายามดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งโครงการสําคัญที่
สสวท. ไดดําเนินการ ไดแก โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อเรงรัดการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนการสรางแกนนําในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะมีผลทําใหมีผูสนใจดานวิทยาศาสตร คณิต
ศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิท
ยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
นอกจากโครงการตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว สสวท. ไดดําเนินการใหความรูและสงเสริม
สะเต็ มศึกษาโดยจั ดกิ จกรรมตาง ๆ เชน การจั ดประชุมสัมมนาทางวิ ชาการโดยเชิญวิ ทยากรผู
เชี่ ย วชาญทางด า นสะเต็ ม ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ของสหรั ฐ อเมริ ก าหลายแห ง มาให ค วามรู  แ ก
บุคลากรทางการศึกษาและผูที่สนใจ นอกจากนี้ยังเปนเจาภาพจัดการประชุมโตะกลมเพื่อสนับสนุน
ความรวมมือดานสะเต็มศึกษาภายใตกลุมภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย และมีตัวแทนกวา 14 ประเทศ
เขารวมเพื่อเรียนรูประสบการณการเรียนการสอนดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา และสงเสริมการวาง
เครือขายความรวมมือพัฒนาศักยภาพระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใตแนวคิดการศึกษา
แนวใหมที่เนนการปลูกฝงความคิดสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
2556: ออนไลน)
นอกจากนี้ สสวท. ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิต
ศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีความสามารถ
ระดับนานาชาติภายในป พ.ศ. 2570 หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของ
ผูเรียนทุกชวงชั้นจะตองเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป ซึ่งจะวัดผลจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) โดยจะใชระบบสะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือผลักดัน ซึ่งการดําเนินการตามยุทธศาสตรจะมี
การจัดตั้ง 3 หนวยงาน ดังนี้
หนวยงานที่ 1 สะเต็มอคาเดมี (STEM Academy) ใน 10 จังหวัด เพื่อนํารอง
โครงการ โดยจะกระจายอยูใน 4 ภาคของประเทศ ซึ่ง สสวท.จะรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในการดําเนินการ สวน
บทบาทหนาที่ของสะเต็มอคาเดมี จะมีผูเชี่ยวชาญและทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) ทําหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนํากับผูที่สนใจ อัน ไดแก ครู ผูเรียน ผูมีความสามารถพิเศษหรือประชาชนทั่วไป
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หนวยงานที่ 2 คือ ไอสะเต็ม (iStem) เปนคลังความรูที่ประกอบไปดวยตําราหรือ
อุปกรณที่นาสนใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา สําหรับผูสนใจสามารถเขาถึงไดผานทางอินเทอรเน็ตหรือ
รานสะดวกซื้อ
หนวยงานที่ 3 คือ หอเกียรติยศ (Hall of fame) ที่รวบรวมประวัติของผูมีชื่อเสียง
และประสบความสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของระบบ
สะเต็มศึกษา และเปนแรงจูงใจแกผูเรียนนักศึกษา
จะเห็นไดวาสะเต็มศึกษาในประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของความรูและ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร โดยเนนการสงเสริมและการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร คณิต
ศาสตรและเทคโนโลยีเปนสวนใหญ แตในอนาคตจากการประชุมโตะกลมรวมกันในการสนับสนุน
การศึกษาทางดานนี้ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและการวางแผนยุทธศาสตร อาจสงผลใหแนวโน
มของสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนามากขึ้นอยางตอเนื่องตามลําดับ
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับสะเต็มศึกษา
6.1 งานวิจัยตางประเทศ
บราวน (Brown. 2012: 7-11) ไดศึกษาเกี่ยวกับสถานะของการวิจัยดานสะเต็ม
ศึกษาของประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยไดทํ าการวิจัย เชิงสํารวจจากการศึ กษาเอกสารที่ เ กี่ย วข อง
ตลอดจนบทความวิจัยที่แนะนําโดยนักการศึกษาและนักวิจัยรวมถึงครูผูสอนในระดับอนุบาลถึง
เกรด 12 ที่ทํางานเกี่ยวของกับ STEM เพื่อตอบคําถามวิจัย 3 ขอ คือ 1) ขอบขายของงานวิจัยดาน
การจัดการศึกษาดวยรูปแบบ STEM มีอะไรบาง 2) งานวิจัยทางดาน STEM สามารถพบไดที่ใดบาง
และ 3) ใครมีสวนรวมในการวิจัยทางดาน STEM บาง โดยไดรวบรวมงานวิจัยจากฐานขอมูลของ
บทความวิจัย 8 ฐาน ไดแก SI, TTET, STEM, MT, JTE, JEE, JRST และ JRME ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ป 2007 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ป 2010 โดยใชคําวา “STEM” และ “SMET” ในการคนหา
พบวามีบทความที่เกี่ยวของกับ STEM ทั้งสิ้นกวา 1,100 เรื่องใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
analysis) ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา มีงานวิจัยเพียง 60 เรื่องเทานั้นที่ผูวิจัยระบุวาเป
นงานวิจัยดาน STEM สวนบทความที่เหลือถึงแมวาจะเกี่ยวของกับองคประกอบ 4 ดานของ STEM
แตผูเขียนบทความมิไดระบุวางานวิจัยนั้น ๆ เปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับ STEM ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํา
บทความทั้ง 60 เรื่องมาใชในการวิเคราะหผลการศึกษา ซึ่งเขาไดแบงบทความออกเปน 7 ดาน
ไดแก 1) ดานกิจกรรมซึ่งเปนบทความเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถ นําไปใช
ไดในชั้นเรียน 2) ดานพรรณนา (Descriptive) การอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม เหตุการณหรือ วิธีการที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนแตไมไดใชกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 3) บทบรรณาธิการซึ่งเปน การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ STEM 4) การแสดงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ STEM ที่มี ผูอื่นไดทํา
การวิจัยไวแลว 5) การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) 6) การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
7) การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา บทความที่ศึกษาจะเปนบทความดานพรรณนามากที่สุด (n=12)
รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนกิจกรรม การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ (n=11) และ การ
วิจัยเชิงปริมาณ (n=10) ตามลําดับ และพบวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ STEM สามารถพบไดใน
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วารสารการศึกษาดาน STEM (STEM) ไดมากที่สุด รองลงมาคือ ST, TTET และ JTE ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาในดานขอบขายที่ศึกษา พบวาบทความสวนมากจะเนนไปที่การศึกษาการ บูรณา
การองคประกอบของ STEM (Integrative STEM) มากที่สุด สวนหนวยงานที่ตีพิมพงานวิจัย
ดาน STEM มากที่สุดคือ Purdue University, Pittsburgh University และ Illinois State University
ตามลํ า ดั บ ส ว นกลุ ม ตั ว อย า งในงานวิ จั ย นั้ น พบว า มี ก ารศึ ก ษาจากกลุ ม ตั ว อย า งที่ ห ลากหลาย
คือหากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใชกลุมเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง แตเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแลวก็ ยังคงพบว างานวิจัย สวนมากจะเนนการศึกษากับครูและผูเ รียนในระดับอนุบาลเกรด 12
ปูชาและอัทสชิก (Pucha; & Utschig. 2012: 24-31) ไดทําการวิจัยกรณีศึกษา
เกี่ย วกั บผลการสอนกราฟกทางวิ ศวกรรมศาสตรที่สอดคลองกับ บริบทของผู เ รียนกั บ นักศึ ก ษา
วิศวกรรมชั้นปที่ 1 ของสถาบันเทคโนโลยีแหงมลรัฐจอรเจียโดยใชรูปแบบการสอนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลางที่หลากหลาย เชน การใชปญหาเปนฐาน (PBL) กรณีศึกษาเปนฐาน (Case-based
approach) ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีเจตคติตอรายวิชาวิศวกรรมศาสตร ความสามารถใน การ
ออกแบบโดยใชกราฟกและมีความสามารถในการทํางานรวมกันเปนทีมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เดลูคาและลารี่ (DeLuca; & Lari. 2013: 45-55) ไดศึกษาทักษะการคิดแบบ
อภิปญญาของนักศึกษาที่เรียนในสภาพแวดลอมที่มีขอมูลหลากหลาย (Data-rich environment)
ตามโครงการงานวิจัยสีเขียวเพื่อความรวมมือดานขอมูลในชั้นเรียน (GRID project) ซึ่งเปน
โครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ STEM โดยใชการรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของศูนยพลังงานแสงอาทิตยของมลรัฐนอรธแคโรไลนาซึ่งตั้งอยูใน
มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนาสเตท โดยมุงสงเสริมการสอนและการเรียนรูในประเด็นทางสังคมใน
หัวขอที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน โดยขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําหนวยการเรียนรูนั้นจะไดมาจาก
ตัวมอนิเตอรที่เก็บขอมูลของศูนยพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะทําการบันทึกขอมูลในดานตาง ๆ เชน
อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม คาความตางศักย คาพลังงานเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน ความชื้น
ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ จากนั้นจะสงขอมูลนี้ไปยังหนวยเก็บขอมูลบนฐานขอมูลออนไลนในเว็บไซต
www.GRID.net เพื่อใหครูสามารถเขาไปสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหนวยการเรียนรูโดย
ใชหลักการที่วานักศึกษาจะตองเขาใจขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบของ เทคโนโลยีที่
นํ า มาใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ครั้ ง นี้ ความรู  ด  า นกระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมศาสตร และ
กระบวนการแกปญหาเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมใหม การประยุกตใชความรูนั้นใน การ
เรียนรูผานการปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความคิดขั้นสูงและการสะทอนความคิดที่ใช ใน
การแกปญหานั้นออกมา ผูมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไล
นาและวิทยาลัย ชุ มชนพิท ท จํ านวน 147 คนซึ่ งมีชว งอายุและระดับ ชั้นการศึกษาที่ แตกตางกั น
ทําการศึกษาโดยวัดความรูกอนเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนและทักษะการคิดแบบอภิป
ญญา จากนั้นดําเนินการสอนโดยใหนักศึกษาไดเขียนอนุทินเมื่อจบการเรียนรูในแตละหนวยยอย
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอน ครูผูรวมวิจัยจะวัดความรูหลังเรียนและทักษะการคิดแบบอภิปญญา
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โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดแบบอภิปญญา (MetacognitionInventory) ซึ่งเปนแบบวัดแบบมาตราส
วนประมาณค า 5 ระดั บ จํ า นวน 35 ข อ โดยวั ด การคิ ด ใน 6 ลั ก ษณะ คื อ ความตระหนั ก รู 
(Awareness) ความมั่นใจ (Confidence) วิธีการคิด (Cognitive strategy) การวางแผน (Planning)
การทําตอหรือการหลีกเลี่ยงปญหา (Approach/avoidance)
และการตรวจสอบตนเอง (Selfchecking) ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีการคิดแบบอภิปญญาในดานความตระหนักรูหลังเรียนสู
งกวากอนเรียนในทุกขอ ยกเวนขอที่เกี่ยวกับความตระหนักรูถึงความจําเปนที่ตองมีการวางแผนกอน
ลงมือปฏิบัติงาน ดานวิธีการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนในทุกขอยกเวนขอที่เกี่ยวกับการเลือกและ
จัดระบบขอมูลที่จะนํามาใชในการทํางานใหสมบูรณ ดานการตรวจสอบตนเองหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนในทุกขอยกเวนขอที่เกี่ยวกับการแกไขสิ่งที่ผิดพลาด สวนดานความมั่นใจและการวางแผน พบว
านักศึกษามีการคิดในดานนี้หลังเรียนและกอนเรียนไมแตกตางกัน
6.2 งานวิจัยในประเทศ
ศิริลักษณ ชาวลุมบัว (2558: 113-158) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาเรื่องออย สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนา
หลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง ออย สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรจากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและจากผลการทดลองใช
หลั ก สู ต รใน 5 ด า น ได แ ก ด า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ด า นความสามารถในการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ ดานความตระหนักตอสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
รู  ต ามหลั กสู ต ร และด า นความคิ ด เห็ น ของครู ที่มี ต อ หลั ก สูต ร โดยมี ก ลุ มตั ว อย า งเปน ผูเ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนหนองหญาไซวิทยา จํานวน 81 คน และครูผูรวมวิจัยซึ่งเปนครูผูสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเดียวกันจํานวน 2 คน ผลการวิจัยพบวา
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและจากผลการ
ทดลองใชหลักสูตรตามเกณฑดังตอไปนี้คือ
1) ผลการประเมิ น หลั ก สูต รโดยผู  เ ชี่ย วชาญก อ นการทดลองใช ห ลั กสู ต ร พบว า
หลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและองคประกอบของ
หลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ
2) ผลการประเมินหลังสูตรจากการทดลองใชหลักสูตร พบวา
2.1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังทดลองใชหลักสูตร
สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวาเกณฑที่กําหนด
(รอยละ 65)
2.2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังทดลองใช
หลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3) คะแนนเฉลี่ยความตระหนักตอสิ่งแวดลอมของผูเรียนหลังทดลองใช
หลักสูตร สูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอยูในระดับมาก
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2.5) ครูมีความคิดเห็นเชิงบวกตอหลักสูตร ที่พัฒนาขึ้น
จํารัส อินทลาภาพร (2558: 134-228) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับครูประถมศึกษา และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมจากความรูและทักษะของครู 4 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ตามแนวสะเต็มศึกษา ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา พฤติกรรมการ
จั ดการเรี ยนรู ต ามแนวสะเต็ มศึ ก ษา และพฤติกรรมการโคช และทั กษะของผูเ รี ยน 3
ด า น
ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา
1) หลักสูตรฝกอบรมครูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษา ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรมฝกอบรม สื่อการฝก
อบรม และการประเมินหลักสูตร
2) ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร พบวา
2.1) ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาของครู
หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
2.2) ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาของครูอยูใน
ระดับสูง
2.3) พฤติกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาของครูอยูในระดับมาก
2.4) พฤติกรรมการโคชของครูอยูในระดับมาก
2.5) ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
2.6) ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2.7) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยูในระดับดี
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษายังคอนขางมีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะกับเด็กผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนในการนํารูปแบบดังกลาวไปใชในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดดังกลาว เพื่อสรางทางเลือกใหกับครูผูสอน
ไดนําไปปรับใชตอไป
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แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curricular Activities) มีการเรียกชื่อแตกตางกันไป
ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Class Activities) กิจกรรม
พัฒนาการ (Developmental Activities) กิจกรรมผูเรียน (Student Activities) กิจกรรมนอกหองเรียน
(Out of Class Activities) ถึงแมวาจะเรียกชื่อตางกัน แตเมื่อพิจารณาถึงเปาหมายของกิจกรรม
ดังกลาวลวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผูใหความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
ไพรโรจน นาคะสุวรรณ และวันนอร มะทา (2538: 5) ไดใหความหมายวา กิจกรรม
เสริ มหลักสูต รเป นกิจกรรมที่ สถานศึ กษาจัดขึ้ นมาเพื่อสนั บสนุน สนองความสนใจ และส งเสริม
พัฒนาการของผูเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ
ซึ่งคลายกับ ประภาพรรณ สุวรรณศุข
(2539: 67) ที่ใหความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร วาเปนกิจกรรมในโรงเรียนประเภทหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอผูเรียน จัดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมในหลักสูตร เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการเรียนในหอง และสงเสริมประสบการณใหกวางขึ้น สอดคลอง
กับการใหนิยามของ ชูศักดิ์ วรุณกูล (2538: 5) ที่กลาวถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร วาเปนกิจกรรม
ตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการ ความ
สนใจ และความถนัดของผูเรียนแตละคน โดยมุงเนนและสนับสนุนใหผูเรียนประกอบกิจกรรมดวย
ตนเอง เพื่อสงเสริมประสบการณชีวิตและปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข และสงเสริมให
ผูเรียนมีพฒันาการในทุกดานอยางสมบูรณ นอกจากนี้แลว ธีรศักดิ์ อัครบวร (2545: 15) ยังได
ใหความหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไววา เปนการกระทําเพื่อการเรียนรูของผูเรียนที่จัดขึ้น
นอกเวลาเรียนตามปกติของชั้นเรียนโดยผูเรียนเปนผูดําเนินการดวยตนเองและมีครูเปนผูดูแลให
คําแนะนําปรึกษา เปนไปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนตามหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น
สนองความสนใจและความถนัด พัฒนาความสามารถพิเศษ สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และชวย
ฝกอุปนิสัยของผูเรียน
นอกจากนี้ ยังมีการใหนิยามเกี่ยวกับคําวา “ชุดกิจกรรม” ซึ่งมีผูใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย เชน บุญชม ศรีสะอาด (2537:
11) ใหนิยามวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียน
หลายอยางประกอบกันจัดเขาไวเปนชุด (Package) ในลักษณะของสื่อประสม (Multi-Media)
เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สวน วิชัย วงษใหญ (2543: 7) ยังให
ความหมายของคําวาชุดกิจกรรมไววา เปนระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายอยางมา
สัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน สื่ออยางหนึ่งอาจใชเพื่อเราความสนใจ สื่ออีกอยาง
หนึ่งใชเพื่ออธิบาขอเท็จจริงของเนื้อหา และสื่ออีกอยางหนึ่งอาจใชเพื่อกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอัน
นําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งและปองกันการเขาใจความหมายผิด สามารถนํามาใชใหสอดคลองกับ
เนื้อหาเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนี้ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 91) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรม วาเปนสื่อ
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การสอนชนิดหนึ่งของสื่อประสม (Multi-media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียน ตามหัวขอ เนื้อหา
และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการใหผูเรียนไดรับ โดยจัดเอาไวเปนชุดๆ แลวแตผูสรางจะ
ทําขึ้น ชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ และผูสอนเกิดความมั่นใจที่พรอมจะสอน
จากความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรพอสรุปไดวา กิจกรรมหลักสูตรเปนกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมประสบการณของผูเรียนในดานตาง ๆ ทั้งดานความรูความสามารถ ความถนัด
บุคลิกภาพหรืออุปนิสัย ทั้งนี้ตองเนนใหผูเรียนไดเขารวมดวยความสมัครใจและรวมทํากิจกรรม
อยางอิสระ และจากความหมายของชุดกิจกรรมสรุปไดวา ชุดกิจกรรม คือ การออกแบบการเรียนรูที่
อาศัยสื่อการเรียนรูและเทคนิคการเรียนรูที่หลากหลายมาผสมผสานกันอยางลงตัวไวในแตละหนวย
การเรียนรู หรืออาจกลาวไดวาเปนการออกแบบการเรียนรูที่ใชสื่อผสม (Multi-Media) โดยสื่อแตละ
ประเภทมีเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่เฉพาะดาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด
ชื่อของการออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นวาเปน “ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร”
2. ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนับวามีความสาคัญและจําเปนมากในปจจุบัน เนื่ องจากการ
จั ด การเรี ย นการสอนในห อ งเรี ย นอย า งเดี ย วย อ มไม เ พี ย งพอกั บ การเรี ย นรู ที่ เ ท า ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของความรูในโลกยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมีสวนสําคัญตอการ
เสริมการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามเปาหมายอยางสมบูรณ และเปนแนวทางที่จะชวยใหผูเรียนได
มีโอกาสแสวงหาความรูดวยตนเอง ดังที่หลายทานไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไวดังนี้
ชูศักดิ์ วรุณกุล (2538: 8-11) ไดใหแนวคิดถึงความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวา
เป น สิ่ ง เชื่ อ มโยงระหว า งชี วิ ต ในโรงเรี ย นกั บ ชี วิ ต จริ ง เป น สนามให ผู เ รี ย นทดลองใช ค วามรู แ ละ
ประสบการณจากหองเรียนใหเปนประโยชนในชีวิตจริง ชวยขจัดขอเสียเปรียบของระบบโรงเรียนใน
เรื่ อ งเวลา สถานที่ และบุ ค ลากร ทํ า ให ทํ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายได ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สรุ ป
ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรชวยพัฒนาผูเรียนแตละคนตามศักยภาพ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรจะชวยใหผูเรียนแตละคนไดรูจักตนเองวามีความถนัดและความสามารถในดานใด และจะใช
ความสามารถนั้นสรางสรรคตนเองและสังคมอยางไร ศักยภาพของผูเรียนจะปรากฏและพัฒนาได
เมื่อทํากิจกรรมที่ตรงกับความถนัดและความสามารถของตนเองดวยความพอใจ
2. กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รช ว ยพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม สิ่ ง แวดล อ มของผู เ รี ย นย อ ม
หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยบุคคล อาคารสถานที่ วสัดุ
อุปกรณ กฎเกณฑตางๆ มีทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม แตสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนอยูใน
ขอบเขตที่แคบกวาสิ่งแวดลอมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะชวยพัฒนาสิ่งแวดลอม
ของผูเรียน เมื่อสิ่งแวดลอมกวางขวางขึ้นโอกาสที่ตัวบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมยอมมี
ความหมายมากขึ้น ทําใหผูเรียนไดรับบประสบการณและเกิดการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
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3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรชวยพัฒนาปฏิสัมพันธประสบการณ เปนผลที่ตัวบุคคลมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ประสบการณเปนพื้นฐานของการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่พึงประสงค สภาพของหองเรียนปกติอาจสรางความพอใจและประสบการณ ใหกับ
ผูเรียนไดในระดับหนึ่ง แตกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะชวยเพิ่มเติมใหดีขึ้นได เพราะผูเรียนสามารถ
เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจของตน และสิ่งแวดลอมไดขยายขอบเขตใหกวางขวางขึ้น ทําให
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2540: 282-283) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ชวยสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันในสังคมดวยความเปนประชาธิปไตย การ
ทํางานรวมกันและการใหความรวมมือเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาตาง ๆ การสงเสริมใหเด็กได
ทํางานรวมกันตั้งแตอยูในโรงเรียน เปนการชวยฝกฝนประชาธิปไตยใหแกเด็ก เมื่อเปนผูใหญในวัน
ขางหนาจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี เพราะผลจากประสบการณที่ผูเรียนเรียนไดรับเมื่อตอนที่
อยูในโรงเรียน
2. ชวยสงเสริมความเปนพลเมืองดีในการทํางานรวมกัน ชวยฝกนิสัยที่ดีใหเกิดกับ
ผูเรียน เชน การเสียสละเพื่อหมูคณะ รูจักสรางความสัมพันธตอผูอื่น สรางความเปนพลเมืองที่ดีให
รูจักรวมมือกับสังคม
3. ส ง เสริ ม ลั ก ษณะผู นํ า การที่ ผู เ รี ย นได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆ ก็ จ ะต อ งแสดง
ความสามารถของตนออกมา ผูเรียนคนใดมีความสามารถทางใดก็ไปทํางานที่ตนถนัดใครเกงก็มักจะ
ไดรับการยกยองใหเปนผูนํา
4. ชวยใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน การที่ผูเรียนไดทํางานที่ตนสนใจ
และถนัด จะชวยใหผูเรียนหันมาสนใจงานมากกวาที่จะไปเที่ยวเตร การรูจักใหผูเรียนทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เ ขาสนใจจะเป นการหาทางออกที่ดีใ หแ กผู เ รี ยน เมื่อ โตเปนผูหญก็จ ะไดใ ชเ วลาใหเ ป น
ประโยชน หางานอดิเรกทําแทนการใชเวลาวางไปในทางที่ผิด
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรชวยชี้ใหเห็นวาผูเรียนมีความถนัดและความสามารถใน
อาชีพดานใด ถาไดรับการสงเสริมที่ถูกตองก็อาจจะออกไปทําอาชีพนั้นได
6. ชวยสรางลักษณะนิสัยที่ดีใหแกผูเรียนโดยการที่นักเรียนไดทํางานรวมกัน รูจัก
แบงงานกันทํา รูจักประสานงานกัน
สวน ประกอบ ประพันธวิทยา (2542: 12) ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต ร ว า มี ค วามจํ า เป น อย า งมากที่ จ ะต อ งจั ด ให แ ก ผู เ รี ย น เนื่ อ งจากป จ จุ บั น สั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การปรับตัวของผูเรียนและการจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพื่อใหมี
โอกาสสัมผัสกับสถานการณจริงและรับประสบการณตรงดวยตนเอง จึงมีความจําเปนและสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะในการดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนนั้นไมไดขึ้นอยูกับการทํางานดานวิชาการเพียง
อยางเดียว หากแตตองขึ้นอยูกับการปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย
ด ว ยตนเอง โดยอาศั ย ประสบการณ และทกั ษ ะเป น เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สุ พิ น บุ ญชู ว งศ
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(2542: 9) ที่ใหความเห็นไววากิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา โรงเรียน
ตองจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อใหผูเรียนรูจักปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่น รูจักรับผิดชอบแสดงความสนใจ
และความตองการของตน รวมทั้งพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ
นอกจากนี้ สมภพ เจิมขุนทด (2542: 6-7) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรไวดังนี้
1. เพื่อสนองความตองการดานจิตวิทยา ผูเรียนระดับตาง ๆ เปนวัยที่ตองการไดรับ
การยอมรับและตองการรวมกลุม ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวนั้นชี้ใหเห็นวาการ
เขารวมกิจกรรมจะทําใหเกิดความอบอุน ความเชื่อมั่นในตนเอง และประสบความสําเร็จ
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะทําใหผูเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง
ผลงานของเพียเจตแสดงใหเห็นชัดวาการเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น เด็กจะตองมีโอกาสไดกระทําสิ่ง
ตางๆ ดวยตนเอง การไดรับประสบการณตรงเปนสิ่งจาเปนอยางยิ่งในการพัฒนาสติปญญา
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ดังผลงานของ
สกินเนอรที่แสดงใหเห็นวาการกระทําใดที่ไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีก
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะทําใหผูเรียนรูสึกถึงการใชเวลาวางใหมีคุณคาและ
เกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
5. เปนการสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนดวยกันเอง กิจกรรมที่
ไดทํางานรวมกัน คิดรวมกันเปนการสรางความสัมพันธใหดีขึ้น
6. การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเป น การพั ฒ นาความเป น ผู นํ า ทั้ ง ทางตรงและ
ทางออม เพราะเด็กจะไดมีโอกาสจัดการงานตาง ๆ ดวยตนเอง มีโอกาสเลือกและประกอบกิจกรรม
ดวยตนเองซึ่งจะมีลักษณะเปนสังคมประชาธิปไตย
จากแนวคิดที่ไดนําเสนอในขางตน จะเห็นไดวากิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษา เนื่องจากเปนเครื่องมือที่จะชวยสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหกับ
ผูเ รียนไดอยางสมบู รณ มากขึ้น สงเสริมใหผูเ รียนไดทํ ากิ จกรรมตามความถนัดและความสนใจ
กระตุนใหเกิดบรรยากาศการทํางานรวมกันเปนกลุม และเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงคใหกับ
ผูเรียน
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนจากการลงมือปฏิบัติ สรางองคความรูจากการเผชิญปญหาหรือ
สถานการณ ที่ เกี่ ย วของกับ ชีวิต ประจํ าวัน และมี การคิ ดคนหรือประดิษฐ นวัตกรรม ชิ้นงานเพื่อ
แกปญหานั้น ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivist Theory) เปนทฤษฏีที่อธิบายและคนหาวามนุษยเกิด
การเรียนรูและสรางความรูไดอยางไร (Fosnot. 1996 : 9) ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดพื้นฐานของการ
พั ฒนาด านการศึ ก ษาในหลายด าน เช น การพัฒนาหลั กสูต ร การเปลี่ ยนแปลงมโนทัศ น และมี
อิท ธิ พ ลต อการจั ดการเรี ยนการสอนที่เ นนเด็ก เปนศู นยกลาง โดยมีรากฐานมาจากปรัช ญาและ
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จิตวิทยาการศึกษาที่หลากหลาย สําหรับดานปรัชญาการศึกษานั้น ทฤษฎีนี้มีแนวคิดสอดคลองกับ
ปรัชญาในกลุมปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่เสนอโดยวิลเลียม เจมส (William James) และจอหน
ดิวอี้ (John Dewey) โดย เจมส (James. 1975: 125) มีความเห็นวา ความรูคือความสามารถของ
บุคคลในการปรับ ประสบการณ เ กาหรือความเชื่อเดิมที่มีอยู ใ ห เ ขากับประสบการณใหมไดดว ย
กระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงไดและมีความสมเหตุสมผล (Process of Verification and Validation)
เพื่อลดความขัดแยงระหวางความคิดของประสบการณเกาและประสบการณใหม ซึ่งแนวคิดตาม
ปรัชญาปฏิบัตินิยมยอมรับประสบการณและขอเท็จจริงที่ไดรับผานประสาทสัมผัส แตไมถือเอา
ประสาทสัมผัสเพียงอยางเดียวเปนบอเกิดของความรู และไมใชประสบการณทุกประสบการณจะเปน
ความรู ความรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณนั้น (Dewey. 1929: 29)
สวนรากฐานทางจิตวิทยา มาจากความเชื่อพื้นฐานที่แตกตางกันในการสรางความรูของนักจิตวิทยา
2 กลุม คือ กลุมพุทธินิยม (Cognitive Constructivism) ซึ่งมี เพียเจต (Piaget. 1985) เปนนัก
จิตวิทยาที่สําคัญของกลุมนี้และกลุมที่เนนบริบททางสังคม (Social Constructivism) จากทฤษฎี
พัฒนาการเชาวนปญญาของไวกอทสกี (Vygotsky) โดยแนวคิดในกลุมพุทธินิยมนั้น เพียเจต
อธิบายวา พัฒนาการทางเชาวนปญญาของบุคคลมีการปรับตัวโดยใชกลไกพื้นฐาน 2 อยาง คือ
กระบวนการดูดซึมเขาสูโครงสราง (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา
(Accommodation) (Sutherland 1992: 52) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือ
ประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาเดิมที่มีอยู หากขอมูลนั้น
ไมสัมพันธกับโครงสรางเดิมจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในสมดุล
โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา
การนําทฤษฎีสรรคนิยมในกลุมพุทธินิยมไปใชในการจัดการเรียนรู มีหลักสําคัญอยู
2 ประการ ไดแก
1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Learning is Active
Process) ประสบการณตรงและคนหาวิธีการแกปญหาเปนสิ่งจําเปนตอการดูดซึมขอมูล และ
การปรับโครงสรางทางปญญา
2. การเรียนรูควรเปนองครวม เนนสภาพจริง และสิ่งที่เปนจริง (Learning Should
be Whole, Authentic, and Real)
สวนไวกอทสกี (Vygotsky.1978: 19-24) ใหความสําคัญกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม เขาอธิบายวามนุษ ยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล อมตั้งแตแรกเกิด ทั้งสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ดังนั้นสถาบันทางสังคมนับตั้งแตสถาบันครอบครัว บุคคลที่
เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง เพื่อน ครูจึงมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของบุคคล ผาน การ
สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดซึ่งกันและกัน โดยมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญของการคิดและ การ
พัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง สวนการวัดพัฒนาการทางเชาวนปญญานั้น เขาอธิบายวา เด็กทุกคน มี
ระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญาที่ตนเปนอยูและมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปใหถึงได
โดยชวงหางระหวางระดับที่เด็กเปนอยูในปจจุบันกับระดับที่เด็กสามารถจะพัฒนาไปถึงได เรียกวา
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“Zone of Proximal Development (ZPD)” ซึ่งชวงหางนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล เด็ก
บางคนอาจเรียนรูไดดวยตนเอง แตบางคนตองไดรับความชวยเหลือจากครู (Scaffolding) เพื่อใหเขา
สามารถเรียนรูไดดีขึ้น ดังนั้นการที่ครูรูพื้นฐานความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียนกอน จัดการ
เรียนการสอนจึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความแตกตางของระดับพัฒนาการที่เด็ก มีอยูกับ
พัฒนาการที่เขาสามารถไปไดถึงนั้นสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการเรียน การ
สอน จากเดิมซึ่งเคยมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) เปลี่ยนแปลงไปอยูในลักษณะที่เหลื่อมกัน โดย
การจัดการเรียนการสอนจะตองนําหนาระดับพัฒนาการเสมอ
ดังนั้น ลักษณะการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม จึงเนนไปที่องคประกอบ
4 ประการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 11-12) ไดแก
1. กระบวนการเรียนรูเปนของผูเรียนและเนนความสําคัญของความรูเดิม
2. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง
3. ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง แสวงหาคนควาความรูดวยตนเอง จนพบความรูและรูจัก
สิ่งที่คนพบไดเรียนรู วิเคราะห ศึกษา คนควาจนถึงรูแจง
4. ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการกลุม อันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวติ ในสังคม
อยางเปนสุข
จะเห็นไดวา แนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยมที่กลาวมาทําใหครูซึ่งเปนกุญแจสําคัญของ
การจัดการเรียนรูจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวคิดและเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปนผูถายทอด
ความรูและเปนผูควบคุมชั้นเรียนไปเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการชวยให ผูเรียนเกิด
การประมวลขอมูล ความคิด ผานการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยใชคําถามปลายเปด กระตุนให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับครูและเพื่อนรวมชั้น โดยใช
กระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมจนเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยที่ครูไมเรงรัดเวลา
ในการไดคําตอบมากจนเกินไป เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการไตรตรองและสรางความสัมพันธ
ของความคิดนั้นๆ (Gore. 2001: 2) การถามคําถามและการอภิปรายรวมกันนี้ทําใหครูไดทราบถึง
พื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน อันเปนหลักสําคัญของการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีนี้ ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการวางแผนการสอนในลําดับตอไป และสามารถกระตุนความสนใจใหกับผูเรียนในการ
เรียนรูหัวขอนั้นๆ (Tobin. 1993: 273) นอกจากนี้ครูตองเปนผูใหกําลังใจและใหความชวยเหลือเมื่อผู
เรียนทําผิดพลาดหรือเกิ ดปญหาในการเรียนรู  เปนผู กระตุนความอยากรู อยากเห็นของผูเรียน
และเปดใจยอมรับวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของแตละบุคคล (Smith. 1994;
Brooks; & Brooks.1993: online) และพรอมที่จะเปนตนแบบของคุณลักษณะของการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับผูเรียน
สําหรับบทบาทของผูเรียนตามทฤษฎีสรรคนิยม ผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูรับขอมูลความรูจากครูมาเปนผูที่สรางขอมูลจากการประมวลผลของขอมูลใหมเขากับขอมูลเกา
ผานกระบวนการดูดซึมและปรับโครงสรางทางปญญาดวยตนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองผานกระบวนการกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด โตแยงจนเกิดเปนการเรียนรูรวมกัน
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาทฤษฎีสรรคนิยมนั้นเปนทฤษฎีที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดขึ้นจากตัวของ
ผูเรียนเอง ซึ่งความรูนั้นเกิดจากกระบวนการดูดซึมประสบการณ สิ่งแวดลอม หรือการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่ขัดแยงกับประสบการณเดิมทําใหเกิดความไมสมดุล ทางปญญาสงผลใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมจนเกิดการปรับขยายโครงสรางทางปญญา ซึ่งนําไปสูการสรางความรูได
ดวยตนเอง ซึ่งพื้นฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน การจัดประสบการณใหมที่สอดคลองกับ
ความสนใจของผูเรียน ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนหาความหมายของ
ประสบการณเหลานั้นดวยตนเองผานการอภิปรายโดยใชกระบวนการกลุม โดยมีครูเปนผูอํานวย
ความสะดวก เพื่อฝกใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและทํากิจกรรมดวยตนเองจนเกิดการเรียนรู
4. การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีลักษณะการบูรณาการ
แบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary
Integration) หรื อ บู ร ณาการแบบข า มสาขาวิ ช า
(Transdisciplinary Integration) เปนการออกแบบกิจกรรมที่ใชหัวเรื่อง (Theme) เปนแกนในการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวคิด
ดังกลาว จึงตองใชรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายใหสอดคลองกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจ
ของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาในดานความพรอมของสื่อและแหลงเรียนรู ซึ่งนักการศึกษา
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใชหัวเรื่องเปนแกน มีขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกและจัดระบบหัวเรื่อง (Selecting an Organizing Theme) ซึ่งหัวเรื่องที่
เลือกมานั้นอาจเปนปญหา เหตุการณ หรือประเด็นที่สอดคลองกับชุมชน ชีวิตประจําวันและความ
สนใจของผู  เ รี ย น หรื อสอดคล องกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู โดยหัว เรื่ องนั้ นต อ งไม กว างหรื อแคบ
จนเกินไป กลาวคือ ตองมีขอบขายกวางพอที่จะนําเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ เขาไปบูรณาการใน
หัวเรื่องนั้น ๆ ได เมื่อไดหัวเรื่องแลวครูผูสอนในแตละวิชาและนักเรียนระดมสมองรวมกันเพื่อคิด
เนื้ อหาหรือประเด็ นที่เ กี่ ยวของกับ หั ว เรื่องนั้น ๆ แลว นํามาเขี ยนแสดงในรูป ของวงล อความคิด
(Concept Wheel) (Clayton. 2010: 9; Jacobs. 1997: 54; Meinbach; Fredericks; & Rothlein.
2000: 15)
2. การตั้งคําถามสําคัญ (Establishing Essential Questions) ขั้นตอนนี้เปนหัวใจ
สําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรู (Jacobs.1997: 26; Clayton. 2010: 18) เนื่องจาก คําถาม
สําคัญจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวมและแนวทางในการกําหนดขอบขายและลําดับของ เนื้อหา
สื่อที่ตองใช ตลอดจนทักษะและโครงสรางของกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูภายใต หัวเรื่อง
และเวลาที่กําหนด ทําใหสามารถแกปญหาในเรื่องของน้ําหนักและความสําคัญของเนื้อหาที่จะสอนใน
การสรางหลักสูตรบูรณาการได ซึ่งหลักในการตั้งคําถามสําคัญ คือ ตั้งเปนคําถามปลายเปดแนวกว
างที่มิไดมีคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น (Krajcik. n.d. : online) นักเรียนสามารถทําความ
เขาใจกับคําถามนั้นได โดยตั้งใหครอบคลุมความคิดรวบยอดในหัวเรื่องยอยหนึ่ง ๆ ที่ตองการใหผู
เรียนไดเรียนรู สอดคลองกับชีวิตของผูเรียน หลีกเลี่ยงการใชคําถามที่มี ความหมายซ้ํากัน จํานวน
คํ า ถามที่ ตั้ ง ขึ้ น ควรเหมาะสมกั บ เวลาที่ กํ า หนด นอกจากนี้ ชุ ด ของคํ า ถามที่ ตั้ง ขึ้ น ควรเป น เหตุ
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เปนผลตอเนื่องรอยเรียงซึ่งกันและกัน (Jacobs. 1997: 30-33) หลังจากที่ตั้งคําถามสําคัญเรียบรอย
แลว ครูอาจแยกคําถามสําคัญแตละขอออกเปนคําถามยอย (Key Questions) เพื่อนําไปใชในการ
ออกแบบกิจกรรม ทักษะ และชวยใหการกําหนดวิธีการประเมินผลทําไดงายขึ้น จากนั้นในขั้นตอน
สุดทาย คณะครูรวมกันพิจารณาอีกครั้งวาคําถามที่ตั้งขึ้นนั้น ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค
ที่ตั้งไวไดจริงหรือไม หากผูเรียนไมสามารถบรรลุตามจุดประสงคไดอาจตองมีการปรับปรุงคําถาม
เหลานั้นอีกครั้ง (Clayton. 2010: 21)
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนําไปใชในชั้นเรียน (Designing Activities
for Implementation) ในขั้นตอนนี้เปนการนําคําถามสําคัญที่ตั้งขึ้นจากขั้นตอนที่ 2 มาใช ในการ
ออกแบบกิจกรรม สื่อ และแหลงเรียนรู รวมทั้งวิธีการประเมินผล ซึ่งหลักในการออกแบบกิจกรรม
สําหรับหลักสูตรบูรณาการไมมีหลักเกณฑที่แนนอน ขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะนําไปปรับใชใหเหมาะสม
กับผูเรียน แตหลักในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ดีคือ กิจกรรมนั้นตองกระตุนใหผูเรียนเปน
นักคิดทั้งความคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค (Jacobs.1997: 26) เนนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกการทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
(Hands-on, Minds-on Activities) มีการบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ อยางเปนองครวมโดยใสทักษะทาง
ภาษาอยางนอยหนึ่งทักษะและออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู
เรียน สําหรับวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่สอดคลองกับแนวคิดตามทฤษฎีสรรคนิยมและการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางก็คือการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based
Instruction) ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยใหผูเรียนเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูผานประสบการณและกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งสวนใหญ
เปนการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกันผานกระบวนการทางสังคม สงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับสิ่งที่ไดเรียน
ไปแลว และประยุกตใชความรูนั้นกับสถานการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได (Hariharan.
2011: 19; citing Saydan; & Higgins.1977; Goldstein. 2013: online) ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ใช
กิ จ กรรมเป น ฐานนั้ น มี ห ลายรู ป แบบ เช น การสอนโดยใช โ ครงงาน วิ ธี ก ารเรี ย นรู  แ บบร ว มมื อ
การอภิปราย การทัศนศึกษานอกสถานที่ การทดลอง การใชสถานการณจําลอง การแสดงบทบาท
สมมติ การเรียนรูโดยใชเสนทางเลาเรื่อง (Storyline Method) หรือเกมตาง ๆ การเลือกใชรูปแบบใด
นั้น ครูผูสอนตองพิจารณาเลือกใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา สื่อ แหลงการเรียนรู ตลอดจนวัยและ
ความสนใจของผูเรียน
4. การเลือกสื่อ แหลงเรียนรู  และการประเมินผล การสอนโดยใชหัวเรื่ องเปนแกน
สามารถใชสื่อไดอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อวีดิทัศน สื่อเทคโนโลยี สถานประกอบการ
บุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญในชุมชน (Meinbach; Fredericks; & Rothlein. 2000: 24) สําหรับสื่อและ
แหลงการเรียนรูควรเปนสื่อที่มีอยูและหาไดงายในทองถิ่น สอดรับกับคําถามสําคัญที่ตั้งขึ้น รวมทั้ง
การประเมินผลควรใชวิธีการที่หลากหลายที่สามารถประเมินผลความกาวหนาและพัฒนาการของ
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ผูเรียนไดอยางแทจริง สอดคลองกับกิจกรรมที่ใชและควรประเมินผลไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ซึ่งรูปแบบของการประเมินผลตามสภาพจริงมีหลายวิธี เชน การประเมินโดยใชแฟม
สะสมผลงาน (Portfolio) การเขียนรายงานตนเอง การสังเกต การสัมภาษณ
สรุปไดวา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการนั้น ครูผูสอนตองพิจารณา
เลือกจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจของผูเรียน โดยเริ่มตนจากหัวเรื่อง (Theme)
แลวนําไปกําหนดคําถามสําคัญใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู จากนั้นจึงออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู เลือกสื่อ แหลงการเรียนรู และเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับองค
ประกอบดา นต าง ๆ เพื่ อพั ฒ นาผู  เ รี ย นให มีค วามรู คุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค สอดคล อ งกับ จุ ด
มุงหมายที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนแนวทางในการเลือกและกําหนดหัวขอและ
คําถาม ตลอดจนการออกแบบการเรียนรูในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาในครั้งนี้
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและหลักสูตรแบบบูรณาการ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ดารณี พงษสบาย (2551: 81-82) ไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา
เรื่ อ ง กุ ด นาแซง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยเปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาผู  เ รี ย นหลั ง การใช
หลักสูตร 2 ดาน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติดานสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 โรงเรี ยนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จั งหวัดขอนแกน จํา นวน
40 คน โดยใชวิธีสุมอยางเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรที่สรางขึ้นมีความสอดคลองของ
องคประกอบทั้ง 6 ดาน คือ หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ แนวทางการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรูและแนวทางการวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติดานสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
อุ ไ รวรรณ หาญวงค (2551: 77-78) ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รสิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น ที่
บูรณาการวิธีการสอนแบบเนนกระบวนการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่เรียนในกลุมคละระดับชั้น
โดยศึกษาผลการใชหลักสูตรในดานทักษะการคิดขั้นสูง จิตสํานึกตอทองถิ่น และพฤติกรรมความรวม
มือในการเรียนรูของนักเรียน โดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 กับนักเรียน จํานวน
40 คนซึ่งเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ระดับชั้นละ 20 คน โดยใชกระบวนการสอน
แบบเนนกระบวนการ 4 วิธีคือ การเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนแบบคิดสรางสรรค การเรียนแบบ
ใช ป  ญ หาเป น ฐาน และการเรี ย นรู  ด  ว ยตนเอง ผลปรากฏว า ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ทั้ ง 3 ด า นคื อ
การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาอยูในระดับดีมาก จิตสํานึกตอทองถิ่นอยูในระดับสูง และ
พฤติกรรมการเรียนรูซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียนอยูในระดับมากทุกรายการ
สุวิมล ทองคําหอม (2552: 76-78) ไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบพหุวิทยาการ
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอเทพา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยได
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บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขาดวยกัน กลุมตัวอยางไดแกครูจากโรงเรียนวัดคลองยอและ
โรงเรียนบานวังใหญ จํานวน 8 คนและนักเรียนจํานวน 22 คน ผลการวิจัยพบวา การศึกษาคุณภาพ
เบื้องตนดานองคประกอบของหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก และองคประกอบของหลักสูตร
สอดคลองกันในทุกองคประกอบ สวนดานผลการใชหลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นตอหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
ชนินันท พฤกษประมูล (2554: 134-140) ไดพัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยาการ เรื่อง
เสียงในเครื่องดนตรีไทย สําหรับนักเรียนไมเนนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษา
ถึงพัฒนาการความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตรเรื่องเสียง เจตคติ
ที่ มี ต  อ วิ ท ยาศาสตร และความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมที่ มี ค  า ของชาติ ไ ทย โดย
มุงเนนเฉพาะเครื่องดนตรีไทยของนักเรียนกอนและหลังเรียนจากหลักสูตรนี้ โดยจัดทําหลักสูตรเป
นวิ ช าเลื อ กที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ตาม
แนวความคิดดานสหวิทยาการและทฤษฎีสรรคนิยม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน จํานวน 35 คน ผลการวิจัย
พบวา หลังเรียนนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนนสอบหลังเรียนเกี่ยวกับความเขาใจวิทยาศาสตร เรื่อง เสียง มากกวาคะแนนสอบ
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ เจตคติที่นักเรียนมีตอวิทยาศาสตรกอนและหลัง
เรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนรายขอมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 หลังเรียนนักเรียนมี ความตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องดนตรีไทยในฐานะ
วัฒนธรรมที่มีคาของชาติไทยมากขึ้นและ มีความคิดเห็นตอหลักสูตรในทางบวก
ศิริลักษณ ชาวลุมบัว (2558: 127-144) ไดวิจัยพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ออย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรจาก
การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู  เ ชี่ ย วชาญและจากผลการทดลองใช ห ลั ก สู ต รใน 5 ด า น ได แ ก
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร และดานความ
คิดเห็นของครูที่มีตอหลักสูตร โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา บริบทและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ 2) การออกแบบและสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ในการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล กลุ  ม ตั ว อย า งในการทดลองใช ห ลั ก สู ต รเป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคเรียน ที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนหนองหญาไซ วิทยา จํานวน 81 คน และครูผูรวมวิจัย
ซึ่งเปนครูผูสอนรายวิช าวิ ทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเดียวกั นจํานวน 2 คน
ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
และจากผลการทดลองใชหลักสูตรใน 5 ดาน ดังนี้ 1) ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญกอน

35
การทดลองใชหลักสูตร พบวาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ 2) ผลการประเมิน
หลักสูตรจากการทดลองใชหลักสูตร พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
ทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวา
เกณฑที่กําหนด (รอยละ 65) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังทดลอง
ใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอยูในระดับมาก และครูมี
ความคิดเห็นเชิงบวกตอหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
เราช (Roush. 2008: 48-50) ไดศึกษาการบูรณาการหลักสูตรของโรงเรียนวีลเลอร
สเบอรก (Wheelersberg Middle School) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยืนยันวาการนําหลักสูตรบูรณาการ
ไปใชสงผลดีตอผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Middle School) อยางแทจริง โดยเฉพาะการ
พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยเขาไดศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก การสัมภาษณเชิงลึก
กั บ อาสาสมั ค รซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นเกรด 6 ที่ เ พิ่ ง จะเรี ย นหน ว ยการเรี ย นแบบบู ร ณาการรายวิ ช า
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา การเขียน คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในหัวเรื่อง Anne of Green
Gables จบไป นอกจากนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการมีสวนรวมในการสังเกตการสอนการวาง
แผนการสอน และการประชุมรวมกันระหวางครูในแตละสาขาวิชา เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการซึ่ง
เปนคําถามปลายเปดจํานวน 11 ขอ ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขียนแสดงความรูสึกที่พวกเขามีตอห
ลักสูตรบูรณาการพรอมเหตุผล โดยผู วิจัยเริ่มตนแจกแบบสํารวจนี้ใ นตนภาคเรียนและเก็บคืน
หลังจากเรียนหลักสูตรบูรณาการไปแลวเปนเวลา 9 สัปดาห จากนั้นใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคําถาม
เชิงลึกที่ใชในการสัมภาษณอาสาสมัครซึ่งเปนนักเรียนเกรด 6 จํานวน 10 คนจากนักเรียนทั้งหมด
91 คน โดยสอบถามถึงสิ่งที่เขาไดรับจากการเรียนรูโดยใชหลักสูตรบูรณาการ ผลการวิจัยพบวา นัก
เรียนสวนใหญเห็นวาหลักสูตรบูรณาการชวยใหพวกเขาเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละ
รายวิชาโดยการเรียนรูผานหัวเรื่องเพียงหัวเรื่องเดียว ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา ชวยใหพวกเขา
สามารถตอบคําถามของแบบทดสอบ โดยการใชสิ่งที่เขาจําไดจากการเรียนรูมาใชในการอธิบาย
เหตุผลเพิ่มเติมประกอบคําตอบได นอกจากนี้หลักสูตรบูรณาการยังสงเสริมใหเกิดทักษะการแก
ปญหาและการคิดอยางมีวิจารณญาณผานการทําโครงงาน และการใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
กับเพื่อนรวมชั้นในการแกปญหา แตมีนักเรียนสวนนอยที่แสดงความรูสึกไมชอบหลักสูตรบูรณาการ
โดยเขาใหความเห็นวา ครูบางคนไมไดอานหรือศึกษาเรื่องราวจากหนังสือหรือสื่อที่นํามาใหนัก
เรียนอานกอนเริ่มการเรียนการสอน ทําใหครูไมสามารถตอบคําถามของนักเรียนไดเมื่อเขาเกิดความ
สงสัย สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ไมดีและเกิดความเบื่อหนายตอเรื่องที่ครูสอน ซึ่งประเด็นใน
ดานนี้ครูสามารถนําไปปรับใชในดานของการเตรียมตัวกอนการสอนได
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เบลสซิ่ง (Blessing. 2009) ไดศึกษาผลของการใชหลักสูตรบูรณาการวิชาเคมีกับ
วิชาคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับไฮสคูลในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียใต จํานวน 136 คนโดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 68 คน จากนั้น
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น (CHAAS) ใชสถิติ t-test for Independent Samples การทดสอบ
ความแปรปรวนพหุคูณ (MANCOVA) ในการทดสอบความแตกตาง ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อายูออบ และคนอื่น ๆ (Ayuob; et al. 2012: 1-8) ไดศึกษาผลการใชหลักสูตร
บูรณาการแบบสหวิทยาการของหนวยการเรียนรูเรื่องระบบหลอดเลือดหัวใจ (CVS module) ที่มีตอ
ความพึงพอใจของคณาจารยและนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยคิงแอบดูลาซิส (King Abdulaziz
University) ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปรียบเทียบกับการใชหลักสูตรเดิมของหนวยการเรียนรูเรื่อง
เดียวกันในปที่ผานมา โดยคณะผูสอนนักศึกษาแพทยไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นในระหวางป
2010-2011และนํามาใชสอนนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา ในชวงของการวางแผนจัดทําหลักสูตร ผลที่
ไดจากการจัดสนทนากลุมกับคณะผูสอนพบวา ในป 2009-2010 คณะผูสอนมีความพึงพอใจตอ
หลักสูตรรอยละ 70.5 เปรียบเทียบกับป 2010-2011 ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 87.5 ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
จากรอยละ 53.88 ในป 2009-2010 เปนรอยละ 72.65 ในป 2010-2011 นอกจากนี้จากการใช
แบบสอบถามการนําหลักสูตรไปใชของคณะครูในชวงป 2009-2010 และ ป 2010-2011 พบวาคณะ
ครูมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในดานตาง ๆ สูงขึ้นทุกดาน โดยดานที่มีความแตกตางของ ความพึง
พอใจสูงกวารอยละ 50 มี 5 ดาน ไดแก หลักสูตรกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบนํา ตนเอง
หลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา การนําหลักสูตรไปใชตาม แนวคิด
ของการใชปญหาเปนฐานประสบความสําเร็จ สื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตรเพียงพอกับ ผูเรียน
และหลักสูตรมีความสอดคลองระหวางมาตรฐาน จุดประสงคการเรียนรูและการประเมินผล
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและ
หลักสูตรบูรณาการจะเห็นไดวา การนําหลักสูตรบูรณาการไปใชสงผลดีตอผูเรียน เกิดการพัฒนา
การเรียนรูในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและทักษะการคิดขั้นสูง เชน การ
คิดวิเคราะห ความคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ทักษะการแกปญหา ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูและดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ขอบขายของการบูรณาการนั้นอาจบูรณาการเนื้อหาวิชาในกลุมสาระเดียวกัน หรือบูรณาการขาม
สาระวิชา โดยนําเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มาเปนตัว
ขับเคลื่อนกิจกรรมหรือหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการวิจัยในครั้งนี้
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นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
1. การดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
จากนโยบายของรัฐบาลในยุคปจจุบันที่ตองการปฏิรูปการศึกษาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
จึงไดมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยมีการดําเนินการกับโรงเรียนนํารองในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 และจะขยายผลใหครบทุกโรงเรียนในปการศึกษา 2559 ตอไป
จากการศึกษาเอกสารแนวทางการดําเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สามารถสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 1-8)
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศนดานการศึกษาเพื่อเตรียมตัวผูเรียนให
พรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับแนวทางของหลายประเทศที่เปนผูนําดาน
การศึกษาของโลกที่เห็นพองตองกันวาแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องของจิตสํานึกตอโลก
ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง สุขภาพ สิ่งแวดลอม และทักษะ
ที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะการทํางาน และทักษะชีวิตที่ใชไดจริง ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มีวัตถุประสคที่สําคัญดังนี้
1. เพื่อขับเคลือ่ นการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล
3. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารเวลาเรียนและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูได
อยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและความถนัดของแตละบุคคล
4. เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการ
เรียนรู
5. เพื่อใหผูปกครองและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู อาจไมใชเรื่องใหมสําหรับโรงเรียนเพราะหลายแหงมีการ
ดําเนินการในลักษณะนี้อยูแลว สาเหตุที่ตองมีการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สืบเนื่องจากในปจจุบัน
การเรียนรูของเด็กไดเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหลงเรียนรูสื่อเทคโนโลยีและอื่น ๆ อีก
มากมาย ที่นักเรียนสามารถใชในการเรียนรูไดดวยตนเอง และการเรียนรูดังกลาวไมจําเปนตอง
จํากัดเฉพาะในหองเรียนหรือตามเวลาที่ครูกําหนด นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกแหงทั้งในและนอก
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หองเรียนตามความพรอมและความสามารถของแตละคน ดังนั้นครูผูสอนจึงตองปรับวิธีการจัดการ
เรียนรู และนักเรียนตองเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของตนเอง การจัดการเรียนรูตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (Group Process) การจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงาน (Project Based Learning) การเรียนรูจากกิจกรรมปฏิบัติจริง เปนตน
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
การจัดกิ จ กรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ครู ผู สอนต องใชเ วลาสอนเนื้ อหาสาระให
นอยลง แตจัดเวลาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ครูผูสอนตองกระตุนใหผูเรียน
สามารถสร า งความรู ไ ด ด ว ยตนเอง
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 4) ครูผูสอนตองตระหนักวาในการจัดการศึกษาแกผูเรียนนั้นควร
สงเสริมใหเกิดความสนใจในการเรียนรูและมีกําลังใจในการเรียนรู ไมใชเนนเพียงแตเนื้อหาที่จะสอน
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา (ไพรโรจน นาคะ
สุวรรณ และวันนอร มะทา. 2538: 5 ; ประภาพรรณ สุวรรณ. 2539: 67; ชูศักดิ์ วรุณกูล. 2538: 5)
ที่ตองจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุน สนองความสนใจ และสงเสริม พัฒนาการของผูเรียนนอกเหนือจาก
หลักสูตรปกติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการเรียนในหอง และ
สงเสริมประสบการณใ หกวางขึ้น ทั้ งนี้เพื่อสนองความตองการ ความสนใจ และความถนัดของ
ผู เ รี ย นแต ล ะคน โดยมุ ง เน น และสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นประกอบกิ จ กรรมด ว ยตนเอง เพื่ อ ส ง เสริ ม
ประสบการณชีวิตและปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข
การจัด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สูต รตามนโยบายลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู โรงเรี ย นหรื อ
ครู ผู ส อนต อ งยึ ด หลั ก การที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 4-5)
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูทมี่ ุงเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต ทักษะการ
แกปญหา การทํางานเปนทีม สรางเสริมคุณลักษณะ คานิยมที่ดีงามและมีน้ําใจตอกัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูทคี่ รอบคลุมหลักองค 4 แหงการศึกษา ไดแก
2.1 ดานพุทธิศกึ ษา คือ ความรอบรูวิชาการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวติ
การศึกษา และการเรียนรู
2.2 ดานจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตยตอตนเองและ
ผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสํานึกที่ดีตอสวนรวม
2.3 ดานหัตถศึกษา คือ ความรูและทักษะในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค
มีทัศนคติที่ดตี องาน และเห็นคุณคาของการทํางาน
2.4 ดานพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกตอง และการ
ออกกําลังกายใหเหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลดวย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูทตี่ อบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของ
ผูเรียนทุกคน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
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4. จัดกิจกรรมการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง มีประสบการณืตรง สรางความรูดวยตนเอง และเรียนรูอยางมีความสุข
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวติ จริงของผูเรียน ใช
ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเปนแหลงเรียนรู
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูทเี่ ปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผน คิดวิเคราะห อภิปราย
สรุปความรู นําเสนอ จุดประกายความคิด สรางแรงบันดาลใจ สรางความมุงมั่นเพื่อแสวงหาความรู
การแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรม
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
8. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเรียนรูใน
ระหวางการทํางานที่ทุกคนในทีมเนนความเปนระบบ มีวิจารณญาณรวมกันตลอดเวลาวากําลังทํา
อะไร จะทําใหดีขึ้นไดอยางไร แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
มีความสามัคคีมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี
9. จัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูกบั การประเมินผลการเรียนรูที่เนนการประเมินสภาพ
จริง (Authentic Assessment) โดยใชเทคนิคการประเมินสภาพจริงที่หลากหลายที่ใหความสําคัญกับ
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
จากหลักการของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู จึงเปนที่มาของรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่แบงออกเปน 4 กลุมลักษณะ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 6)
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
2. กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู ไดแก การพัฒนาความสามารถ
ดานการสื่อสาร ดานการคิดและกรอบความคิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset) ดานการแกปญหา
ดานการใชเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรูอื่น ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
3.
กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม ไดแก การปลูกฝงคานิยมและ
จิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคม มีจิตสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม การปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และการปลูกฝงความรักความภาคภูมิใจในความเปนไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
4.
กิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต ไดแก
กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล กิจกรรมที่ฝกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยสินทางปญญา อยูอยางพอเพียงและมีวินัย
ทางการเงิน กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะ
ทางกาย

40
ดังนั้น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา จึงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียน
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมนอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่บังคับตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกิจกรรมที่จัดเพิ่มเติมนั้นตองเนนการพัฒนา
ใหครบทั้งองค 4 ของการพัฒนาผูเรียน ไดแก ดานพุทธิศึกษา ดานจิตศึกษา ดานหัตถศึกษา และ
ดานพลศึกษา โดยเปาหมายที่สําคัญคือตอบสนองตอความตองการของผูเรียนรายบุคคล พัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะที่สําคัญตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสงเสริมความเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

การสนับสนุนทางสังคมกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
1. ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดเรื่องการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีพื้นฐานมาจากการศึกษาทาง
สังคมจิตวิทยา ซึ่งพบวาการตัดสินใจสวนใหญของคนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลของบคุคลที่มีความสําคัญ
และมีอํานาจเหนือกวาตัวเราอยูตลอดเวลา การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทสําคัญยิ่งตอพฤติกรรม
ของคนทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ หลั ก การที่ สํ า คั ญ ของการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจะต อ งมี ก าร
ติดดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับการสนับสนุน ลักษณะของการติดตอสื่อสารนั้นจะตองประกอบ
ไปด ว ยขอ มู ล ข า วสารที่ ทํ าให ผู รั บ เชื่ อ ว า หรื อ รู สึ ก ว า ได รั บ การสนั บ สนุ น มี ป จ จัย นํ า เข า ของการ
สนับสนุนทางสังคม อาจอยูในรูปของขาวสาร วัสดุสิ่งของ หรือทางดานจิตใจ และการสนับสนุนทาง
สังคมตองชวยใหผูไดรับการสนับสนุนนั้นบรรลุถึงจุดหมายที่ตองการ
มีผูใหนิยามการสนับสนุนทางสังคมไวอยางหลากหลาย ซึ่งก็มีทั้งเหมือนและแตกตาง
กันไปตามลักษณะของการวิจัยที่เรื่องนั้น ๆ สนใจจะศึกษา จึงไมมีนิยามของการสนับสนุนทางสังคม
ที่ถูกตองตายตัว แตโดยทั่วไปแลวการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการมีเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ
ที่สามารถขอความชวยเหลือไดเมื่อถึงชวงเวลาวิกฤต การไดรับการสนับสนุนทางสังคมทําใหบุคคล
มุงพิจารณาเกี่ยวกับปญหาไดดีขึ้นและภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Hauenstein. 2001) หรือ
หมายถึงการรับรูหรือผานประสบการณที่แสดงใหเห็นวาตัวบุคคลเปนที่รัก เปนที่หวงใย นาภูมิใจ
มีคุณคา และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมซึ่งใหการชวยเหลือและมีกฎบังคับรวมกัน (Taylor; et al.
2004)
หากพิจารณานิยามในขางตนจะพบวามีการนิยามอยูใน 2 ลักษณะ นิยามแรกเปนการ
สนับสนุนทางสังคมที่เปนรูปธรรม เปนการกระทําเพื่อชวยเหลือใหบุคคลพนจากวิกฤต สวนนิยาม
หลัง เปนการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลจะรับรูไดดวยใจ โดยไมจําเปนตองไดรับการชวยเหลือที่
เปนการกระทํา โดยผูใหนิยามของการสนับสนุนทางสังคมในลักษณะที่สองมีอยูหลายทาน เชน
นิยามการสนับสนุนทางสังคมของ คอบบ (Cobb.1976) ที่ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
วา เปนการที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสารซึ่งทําใหเขาใจวามีคนรัก ยกยอง มองเห็นคุณคา และรูสึกวา
ตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับการนิยามของ ลินและคณะ
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(Linn ; et al. 1979) ที่อธิบายวาการสนับสนุนทางสังคม เปนการที่บุคคลไดมีการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอื่น อาจเปนบุคคลเดียวหรือคณะบุคคล การติดตอสัมพันธนี้จะทําใหรูสึกอบอุน ตนเองมี
ความสําคัญ และเปนสวนหนึ่งของสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการนิยามการสนับสนุนทางสังคมในลักษณะของการผสมผสานระหวาง
แนวคิดแรกกับแนวคิดหลัง ซึ่งเปนการนิยามความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนทั้งใน
ลักษณะของการสนับสนุนที่เปนรูปธรรมและการสนับสนุนที่รับรูไดทางใจ เชน ฟารเบอร (Farber.
1983) ที่นิยามการสนับสนุนทางสังคม มีสองลักษณะ คือ 1) ความสัมพันธยึดเหนี่ยวระหวางบุคคล
ทําใหเกิดความชวยเหลือตอกัน ความสัมพันธนั้นอาจเกิดจากการสนับสนุนทางดานอารมณและ
สังคม คือการใหความสนใจ ใหกําลังใจ ใหการยอมรับ ใหความสนิทสนมยินดี พบปะสังสรรค พูดคุย
และ 2) การสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของเครื่องใช การใหความรู คําแนะนําในการปฏิบัติตัว
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ เฮ า ส (House.1985) ได ใ ห นิ ย ามของการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมไว ว า เป น
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งประกอบดวย ความรักใคร หวงใย ความไววางใจ ความรักความผูกพัน
ตอกัน ความชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนขอมูลปอนกลับ
และขอมูลเพื่อการเรียนรูและประเมินตนเอง
2. ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม
การศึกษาถึงผลของการสนับสนุนทางสังคมตอความสําเร็จของบุคคลในลักษณะตาง ๆ
ถือเปนสิ่งยืนยันวาการสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เชน การสนับสนุนทางสังคมตอ
ความสํ า เร็ จ ในด า นการเรี ย น ซึ่ ง ดุ จ เดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น และอั ม พร ม า คะนอง (2552) ได ใ ห
ขอเสนอแนะไววา การแสดงออกของครูตอนักเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากจะมีผล
ต อ ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย น เช น แรงจู ง ใจในการเรี ย นและทั ศ นคติ ต อ การเรี ย นแล ว ยั ง มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งความตั้งใจและความรวมมือขณะที่ครูสอน การสนับสนุนทาง
สังคมทําใหบุคคลมีความพรอมในการเรียนและสมรรถภาพทางสมอง เชนเดียวกันนี้ กันยา สุวรรณ
แสง (2538) ยังไดใหขอคิดวาผูมีสุขภาพจิตดียอมมีจิตใจปลดโปรง สามารถศึกษาไดสําเร็จ ผูที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจะมีความรูสึกวามีคุณคาในตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะสงผล
ตอความสําเร็จในการเรียน
นอกจากนี้ ยังมีการประยุกตใชการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมไดผล
เปนอยางมาก เชน ทิพยวรรณ จุลิรัชนีกร (2552) ที่ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการชี้แนะทาง
วาจาควบคูกับการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมการเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ซึ่งจากนิยามของการเสริมแรงทางบวกนี้เปนลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมอยางหนึ่ง ไดแก
การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรซึ่งเปนกระดาษสีรูปสามเหลี่ยม ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนที่
ได รั บ กิ จ กรรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมการเผชิ ญ ป ญ หาด ว ยเทคนิ ค การชี้ แ นะด ว ยวาจาควบคู กั บ การ
เสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการเผชิญปญหามากกวากลุมที่ไมไดรับกิจกรรม เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ พลรพี ทุมมาพันธ (2554) ที่ศึกษาผลการใชโปรแกรมการกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุน
ทางสงัคมของครู ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริง โดยใชการสนับสนุนทางสังคมของครูทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุนทาง
สังคม มีพฤติกรรมการเรียนขณะเรียนในชั้นเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองเพียง
อยางเดียวและกลุมที่ไมไดรับโปรแกรม
ดังนั้นจะเห็นวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอบุคคลในหลาย ๆ ดาน ไมวา
การเรียน การปรับพฤติกรรม ซึ่งการที่บุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคมแลวนั้น จะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมายไดมากขึ้น
3. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
มีผูศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและไดแบงประเภทของการสนับสนุนทาง
สังคมไวอยางหลากหลาย ซึ่งก็มีทั้งที่สอดคลองกันและแตกตางกัน จึงขอนํามาอธิบายเพื่อเปน
ตัวอยางดังนี้
คอบบ (Cobb. 1976) ไดจําแนกประเภทของการสนับสนุนทางสังคมวาสามารถกระทํา
ไดใน 3 ลักษณะ คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotion Support) คือ การใหความรักและการดูแล
เอาใจใส
2. การสนับสนุนดานการใหการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem Support) คือ การ
ใหขอมูลที่ย้ําวาบุคคลนั้นมีคณ
ุ คา เปนทีย่ อมรับของบุคคลอื่น
3. การสนับสนุนดานการไดมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially
Support) คือ การใหขอมูลที่บุคคลรับรูว า ตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ เฮาส (House.1985) ไดแบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน
4 ลักษณะ คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) เปนการใหความพอใจ การ
ยอมรับนับถือ ความหวงใย การกระตุนเตือน
2. การสนับในการใหการประเมิน (Appraisal Support) เปนการใหขอมูลยอนกลับ
การเห็นพองในการรับรอง รวมถึงการสนับสนุนที่อาจเปนการชวยเหลือโดยออม
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) เปนการใหคําแนะนํา
ตักเตือน ใหคาํ ปรึกษา และการใหขาวสาร
4. การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental Support) เปนการสนับสนุนในดาน
แรงงาน เงิน เวลา
จากแนวคิดของการแบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคม พบวามีการแบงประเภทที่
สอดคลองกันอยูใน 2 ลักษณะ คือ การสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เปนการสนับสนุนที่สามารถสัมผัสได
โดยตรงและเห็ น ภาพชั ด เจน เช น การสนั บ สนุ น เงิ น หรือ สิ่ ง ของต า ง ๆ และอี ก ลั ก ษณะคื อ การ
สนับสนุนที่เปนนามธรรม เปนการสนับสนุนที่ตองรับรูดวยใจ เชน การยกยองชมเชย การใหความ
หวงใย เปนตน

43
4. การสนับสนุนทางสังคมของครู
โรงเรียนเปนสถานที่สําหรับผูเรียนใชเวลาสวนใหญเพื่อศึกษาหาความรู และเปนแหลง
รวบรวมความรูตาง ๆ ที่จําเปน อีกทั้งโรงเรียนยังเปนแหลงดํารงรักษาความรู ทักษะ ประเพณี และ
ความเชื่อของสังคมเอาไว (Berns. 2004) ดังนั้นโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนคลังสมองของสังคมและมี
บทบาทในการสนั บ สนุ น ข อ มู ล ข า วสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง เป น แหล ง ฝ ก ฝน
ความสามารถและสรางเจตคติที่ตอบสนองตอความตองการของบุคคลและสังคมดวย คุณภาพของ
โรงเรียน ความชํานาญ ความพรอมของตํารา อุปกรณทางการศึกษา และรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนของครู จึงมีอิทธิพลตอคุณภาพของกระบวนการทางการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความสามารถ
ในการเรียนของผูเรียน (Pollitt.1984)
นอกจากการเปนแหลงแนะนําทางวิชาการแลว โรงเรียนยังเปนแหลงสนับสนุ นให
ผูเ รี ย นประสบความสํ า เร็ จ ในหลาย ๆ เรื่ อ งรวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมต า ง ๆ เช น ครี น
(Crean. 2004) ไดศึกษาความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคมและความสําเร็จในโรงเรียน โดย
การสนับสนุนทางสังคมในการวิจัยนี้มีที่มาจาก 3 แหลง คือ ครอบครัว ครู และเพื่อน ซึ่งผลการวิจัย
พบว า ผู เ รี ย นที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมากจะมี ค วามสํ า เร็ จ ในโรงเรี ย นมากตามไปด ว ย
นอกจากนี้ ฮอพคิ น ส (Hopkins.1985) ยั ง ได ศึ ก ษารู ป แบบของห อ งเรี ย นที่ ส ง ผลต อ ทั ก ษะ
กระบวนการแกปญหาของนักเรียน ซึ่งพบวาลักษณะของหองเรียนที่สงผลตอทักษะดังกลาว จะตอง
มีลักษณะเปนหองเรียนที่มีขาวสารนาสนใจใหผูเรียนไดอาน ไดศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหขอมูล
ขาวสารอยูเสมอ และนักเรียนไดมีโอกาสถกเถียงเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระ เมื่อ
ผูเรียนพบกับสถานการณจากขาวสาร กระบวนการดังที่กลาวมาแลวนั้นจะสงผลใหผูเรียนสามารถ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม
สวนการศึกษาของ ดุลเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง (2552) เกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคมของครูที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนนั้น พบวางานวิจัยสวนใหญแลวจะให
ความสํ า คั ญ กั บ การสนั บ สนุ น ของครู แ ละโรงเรี ย นไปในด า นข อ มู ล ข า วสารอารมณ แ ละสั ง คม
เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมในดานสิ่งของที่เปนรูปธรรมนั้นมักเปนหนาที่ของผูปกครองที่ตอง
จัดหาใหกับผูเรียนอยูแลว
ดังนั้นสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคมของครูและโรงเรียนนั้น สามารถทําไดทั้งการ
สนับสนุนที่เปนสิ่งของและการสนับสนุนในดานขาวสาร อารมณและสังคม แตควรเนนที่ลักษณะหลัง
มากกวา เนื่องจากการสนับสนุนดานสิ่งของตาง ๆ นั้น ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดหามา
สนับสนุน
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การรูเทาทัน (Literacy)
1. ความหมายของการรูเทาทัน
การรูเทาทัน (Literacy) หรือในบางครั้งมีผูใชคําวา “การรูเรื่อง” แตในการวิจัยครั้งนี้
จะใชคําวา “การรูเทาทัน” ซึ่งเมื่อประมวลความหมายจากนิยามตาง ๆ แลวจะทําใหเขาใจไดวา
การรูเทาทันนั้นมีความหมายมากกวาความรูทั่ว ๆ ไป แตเปนความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ
การเรียนรูตลอดชีวิตและการเรียนรูในอนาคต ดังเชน ธตรฐ ตุลาพงษพิพัฒน (2558: ออนไลน)
ไดนําเสนอความหมายของการรูเทาทันไววา เปนความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตลอด
ชีวิต การมีชีวิตในสังคมยุคใหม และเปนตัวชี้วัดศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้แลว สุขุมาล จันทวี (2558: ออนไลน) ยังไดใหนิยามของการรูเทาทันไววา
เปนการรูจริงตามธรรมดา หรือการรูถึงเหตุการณหรือความคิดของบุคคลไดทันที การรูเทาทันเปน
ทักษะชีวิตที่สําคัญมาก เพราะนอกจากชวยใหเรารูความจริงของสิ่งนั้นตามที่มันเปนแลว ยังทําให
สามารถคิด ทํา และวางทาทีความสัมพันธตอสิ่งนั้นๆ ไดอยางเหมาะสมอีกดวย
ดังนั้นจึงสรุปความหมายของการรูเทาทันไดวา เปนการรับรูตามที่ผูสงสารตองการ
สื่อสาร และสามารถวางแผนการตอบสนองตอการสื่อสารนั้นไดอยางเหมาะสม และมักจะมีการนํา
คําวาการรูเทาทันไปเชื่อมกับคําอื่น ๆ เพื่อใหสื่อความหมายถึงการรูเทาทันในเรื่องดังกลาว เชน
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรูเทาทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) เปนตน
2. ความสําคัญของการรูเทาทัน
เฉลิมลาภ ทองอาจ (2556: ออนไลน) ไดกลาวถึงความสําคัญของการรูเทาทัน
(literacy) วาไมไดมีความหมายแตเพียงการที่บุคคลสามารถอานหนังสือออก หรือเขียนหนังสือได
แตเพียงอยางเดียว แตจะตองสามารถอานหรือแปลความหมายจากสื่อลักษณะตาง ๆ และอานแลว
ก็จะตองเขาใจความหมาย อธิบาย ทํานาย วิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคาได เมื่อบุคคลเขาใจ
หนังสือแลว เขาผูนั้นก็จะเกิดความเขาใจในกระบวนการตาง ๆ ของการอานและการเขียน สําหรับใน
ดานการอาน บุคคลจะเขาใจวา สิ่งที่จะอานคืออะไร จะอานเพื่ออะไร จะอานอยางไร จะแกปญหา
ระหวางการอานอยางไร และจะรูไดอยางไรวาตนเองเขาใจแลว สวนในดานการเขียน เมื่อบุคคล
เขาใจหนังสือ ก็จะเขาใจดวยวา สิ่งที่จะเขียนคืออะไร จะเขียนเพื่ออะไร จะเขียนอยางไร จะแกไข
อยางไรเมื่อเกิดปญหาระหวางการเขียน และจะประเมินอยางไรวาสิ่งที่เขียน สื่อความไดตรงกับที่คิด
ไวหรือไม กระบวนการเหลานี้ มีลักษณะเปนขั้นตอนที่จะตองพัฒนาใหสอดคลองกันไปโดยตลอด
นอกจากนี้ น้ําทิพย วิภาวิน (2552: 111) ไดกลาวถึงความสําคัญของการรูเทาทัน (Literacy) ไววา
ในสังคมความรูที่มีสารสนเทศจํานวนมาก การมีความรูและความเขาใจในการระบุความตองการ การ
มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและประมวลผลสารสนเทศใหเกิดประโยชนเปนเรื่อสําคัญ
สวน วิจารณ พานิช (2556: 21) ไดนําเสนอวา การรูเทาทัน (Literacy) ในโลกยุคปจจุบันตองไม
ตีความเพียงแคการอานออกเขียนไดเหมือนในสมัยกอน แตการรูเทาทันในปจจุบันตองขยายความ
ไปหลากหลายกวานั้น หรืออาจกลาวไดวาเปนการรูใชในชีวิตประจําวัน เชน การรูเทาทันสื่อ (Media

45
Literacy) การมีทักษะการสื่อสารหลายแบบ (Communication Literacy) การมีทักษะในการทํางาน
เปนทีม (Team Literacy) เปนตน โดยเฉพาะโลกในทุกวันนี้เด็กจํานวนไมนอยถูกจัดวาเปนชาว
ดิจิตอล เด็ก ๆ เหลานี้สามารถเขาสูโลกออนไลนอยางสะดวกสบายที่สุดเสมือนกับพวกเขาอยูในโลก
ที่กําลังกําลังออฟไลน อินเทอรเน็ตจะชวยใหสามารถศึกษาแบบไรขอบเขตกับพัฒนาอยางตอเนื่อง
ของขอมูล แตความกวางใหญของอินเทอรเน็ตที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กเหลานี้ ก็
คื อ มั น ไม ส ามารถที่ จ ะกลั่ น กรองหรื อ ตี ค วามเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอ ดั ง นั้ น ทั ก ษะความรู ที่ แ ข็ ง แกร ง
(Literacy) จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในกรณีที่เด็กตองมองเห็นและตีความขอมูล ชวยใหพวกเขา
สามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางเต็มรูปแบบ (Neilson. 2015: online)
ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นวา การรูเทาเทาทันเปนการผสานเอาความรูและทักษะที่สําคัญใน
การที่จะประยุกตเอาความรูนั้นมาใชประโยชน หรือตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยในปจจุบันการรูเทาทัน (Literacy) ควรถูกขยายขอบขายของการนําไปใชในหลาย ๆ ศาสตรของ
ความรู เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญหรือความตระหนักรูในสิ่งนั้นวามิไดหมายความเพียง
ความรูในเนื้อหา แตตองเปนความรูที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล เชน
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรูเทาทันขอมูลสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเทา
ทันคอมพิวเตอร (Computer Literacy) เปนตน
3. การรูเทาทันตามกรอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
การรูเทาทัน (Literacy) ในการวิจัยครั้งนี้ยึดการรูเทาทันตามกรอบการประเมินผูเรียน
ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment :
PISA) เนื่องจากเปนการประเมินผูเรียนเพื่อดูความพรอมของการเปนพลโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
หมายความถึงการรูเทาทันใน 3 ดาน (โครงการ PISA ประเทศไทย, สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557: 1-2) ดังนี้
3.1 นิยามและวิธีการวัดการรูเทาทันดานการอาน (Reading literacy)
โครงการ PISA ประเทศไทย, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2557 : 95-101) ใหนิยามการรูเทาทันดานการอาน (Reading literacy) ไววา หมายถึงความรูและ
ทักษะที่จะเขาใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ไดอาน ตีความหรือแปลความหมายของขอความที่ไดอาน
และประเมิน คิดวิเคราะห ยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของการเขียนไดวาขอความนั้นตองการสงสาร
อะไรใหผูอาน ทั้งนี้เพื่อจะประเมินวาผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการอานของตนและสามารถใชการ
อานใหเปนประโยชนในการเรียนรู ในการมีสวนรวมในกิจกรรมและความเปนไปของสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด เพราะการประเมินของ PISA นั้นเนนการอานเพื่อการเรียนรูมากกวา
ทักษะในการอานที่เกิดจากการเรียนรูเพื่อการอาน และ PISA ประเมินผลเพื่อศึกษาวาผูเรียนจะ
สามารถรูเรื่องที่ไดอาน สามารถขยายผลและคิดยอนวิเคราะหความหมายของขอความที่ไดอาน เพื่อ
ใชตามวัตถุประสงคของตนในสถานการณตาง ๆ อยางกวางขวางทั้งใน โรงเรียนและในชีวิตจริง
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นอกเหนือจากในโรงเรียน นิยามเรื่องการอานของ PISA จึงมีความหมายกวางกวาการอานออก
และอานรูเรื่องในสิ่งที่อานตามตัวอักษรเทานั้น แตการอานยังไดรวมถึงความเขาใจเรื่องราวสาระ
ของเนื้อความ สามารถ คิดพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการเขียน สามารถนําสาระจากขอเขียนไปใช
ในจุดมุงหมายของตน และทําใหสามารถมีสวนรวมในสังคมสมัยใหมที่มีความยุงยากซับซอนขึ้น ดวย
การสื่อสารจากขอเขียน
วิธีการวัดความรูและทักษะการอานของ PISA ในการทดสอบการอาน ผูเรียนจะไดรับ
ขอความตาง ๆ หลากหลายแบบดวยกันใหอาน แลวใหแสดงออกมาวามีความเขาใจอยางไร โดยให
ตอบโต ตอบสนอง สะทอนออกมาเปนความคิดหรือคําอธิบายของตนเอง และใหแสดงวาจะสามารถ
ใชสาระจากสิ่งที่ไดอานในลักษณะตาง ๆ กันไดอยางไร องคประกอบของความรูและทักษะการอาน
ที่ประเมิน PISA เลือกที่จะประเมินโดยใชแบบรูปการอาน 3 แบบดวยกัน ไดแก
1) การอานขอเขียนรูปแบบตางๆ PISA ประเมินการรูเรื่องจากการษานขอความ
แบบตอเนื่อง ใหจําแนกขอความแบบตางๆ กัน เชน การบอก การพรรณนา การโตแยง นอกจากนั้น
ยังมีขอเขียนที่ไมใชขอความตอเนื่อง ไดแก การอานรายการ ตาราง แบบฟอรม กราฟ และแผนผัง
เปนตน ทั้งนี้ ไดยึดสิ่งที่ผูเรียนได พบเห็นในโรงเรียน และจะตองใชในชีวิตจริงเมื่อโตเปนผูใหญ
2) สมรรถนะการอานดานตาง ๆ 3 ดาน เนื่องจาก PISA ใหความสําคัญกับการอาน
เพื่อการเรียนรูมากกวาการเรียนเพื่อการอาน ผูเรียนจึงไมถูกประเมินการอานธรรมดา (เชน อานออก
อานไดคลอง แบงวรรคตอนถูก ฯลฯ) เพราะถือวาผูเรียนอายุ 15 ป จะตองมีทักษะเหลานั้นมาแลว
เปนอยางดี แต PISA จะประเมินสมรรถภาพของผูเรียนในแงมุมตอไปนี้
2.1) ความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ไดอานออกมา (Retrieving information)
หรือใชคําวา “คนสาระ”
2.2) ความเขาใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ไดอาน
คิ ด วิ เ คราะห เนื้ อ หาและรู ป แบบของข อ ความที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง ต า งๆ ในชี วิ ต หรื อ ในโลกที่ อ ยู 
(Interpretation) หรือใชคําวา “ตีความ”
2.3) ความเขาใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ไดอาน
คิดวิเคราะห เนื้อหาและรูปแบบของขอความที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู พรอมทั้ง
ความสามารถในการประเมินขอความที่ไดอาน และสามารถใหความเห็น หรือโตแยงจากมุมมองของ
ตน (Reflection and Evaluation) หรือเรียกวา “วิเคราะห”
3) ความสามารถในการใชการอาน PISA ประเมินความรูและทักษะการอานอีกองค
ประกอบหนึ่ง โดยดูความสามารถในการ ใชการอานที่วามีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของข
อเขียนไดมากนอยเพียงใด เชน ใชนวนิยาย จดหมาย หรือชีวะประวัติเพื่อประโยชนสวนตัว ใช
เอกสารราชการหรือประกาศแจงความเพื่อสาธารณประโยชน ใชรายงานหรือคูมือตาง ๆ เพื่อการ
ทํางานอาชีพ ใชตําราหรือหนังสือเรียนเพื่อการศึกษา เปนตน
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3.2 นิยามและวิธีการวัดการรูเทาทันดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
โครงการ PISA ประเทศไทย, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2557: 13-36) ใหคําจํากัดความของการประเมินผลการรูเทาทันคณิตศาสตรวามีจุดมุงหมายหลัก
เพื่อตองการพัฒนาตัวชี้วัดวาระบบการศึกษาของประเทศที่รวมโครงการ สามารถใหการศึกษาเพื่อ
เตรียมตัวเยาวชนอายุ 15 ปให พรอมที่จะมีบทบาทหรือมีสวนสรางสรรค และดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพในสังคมไดมากนอยเพียงใด การประเมินของ PISA มีจุดหมายที่มองไปในอนาคตมากกวา
การจํากัดอยูที่การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่ผูเรียนไดเรียนในปจจุบัน และการประเมินผล
ก็มุงความชัดเจนที่จะหาคําตอบวาผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนไปใชในสถาน
การณที่ผูเรียนมีโอกาสพบเจอในชีวติ จริงไดหรือไม อยางไร PISA ไดใหความสําคัญกับปญหาใชีวติ จ
ริง ในสถานการณจริงในโลก (ในที่นี้หมายถึง สถาการณของธรรมชาติ สังคม และ วัฒนธรรมทีบ่ ุคคล
นั้นๆ อาศัยอยู) ซึ่งเปนสถานการณตาง ๆ เชน การจับจายใชสอย การเดินทาง การทําอาหาร การ
จัดระเบียบการเงินของตน การประเมินสถานการณ การตัดสินประเด็นปญหาทางสังคมการเมือง
ฯลฯ ซึ่งความรูคณิตศาสตรสามารถเขามาชวยทําใหการมองประเด็นการตั้งปญหาหรือการแกปญหา
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
การใชคณิตศาสตรดังกลาวนั้น แมจะตองมีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตรในชั้น
เรียน แตก็จําเปนตองมีความสามารถในการใชทักษะนั้นๆ ในสถานการณอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก
สถานการณของปญหาคณิตศาสตรลวน ๆ หรือแบบฝกคณิตศาสตรที่เรียนในโรงเรียนที่ผูเรียนจะ
สามารถคิดอยูในวงจํากัดของเนื้อหาวิชา โดยไมตองคํานึงถึงความเปนจริงมากนัก แตการใชคณิต
ศาสตรในชีวิตจริงผูเรียนตองรูจักสถานการณหรือสิ่งแวดลอมของปญหา ตองเลือกตัดสินใจวาจะใช
ความรูคณิตศาสตรอยางไร
เนื้อหาคณิตศาสตรตามการประเมินผลของ PISA ครอบคลุม 4 เรื่อง ดังนี้
1) ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) เรื่องของแบบรูป (Pattern) มีอยู
ทุกหนทุกแหงในโลก แมแตการพูด ดนตรี การจราจร การกอสราง ศิลปะ ฯลฯ รูปรางเปนแบบรูป
ที่เห็นไดทั่วไป เปนตนวา รูปรางของบาน โรงเรียน อาคาร สะพาน ถนน ผลึก ดอกไม ฯลฯ แบบรูป
เรขาคณิตเปนตัวแบบ (Model) อยางงายที่พบ อยูในสิ่งตางๆ ที่ปรากฏ การศึกษาเรื่องของรูปราง
มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแนวคิดของเรื่องที่วาง ซึ่งตองการความเขาใจในเรื่องสมบัติของวัตถุ
และตําแหนงเปรียบเทียบของวัตถุ เราตองรูวาเรามองเห็นวัตถุสิ่งของตางๆ อยางไร และทําไมเราจึง
มองเห็นมันอยางที่เราเห็น เราตองเขาใจ ความสัมพันธระหวางรูปรางและภาพในความคิด หรือภาพ
ที่เรามองเห็น เปนตนวา มองเห็นความสัมพันธของตัวเมืองจริงกับแผนที่ รูปถายของเมืองนั้น ขอนี้
รวมทั้งความเขาใจในรูปรางที่เปนสามมิติที่แสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ มีความเขาใจในเรื่อง
ของเงาและภาพที่มีความลึก (Perspective) และเขาใจดวยวามันทํางานอยางไร
2) การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationships) โลกแสดง
ใหเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทั้งชั่วคราวและ
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ถาวรของการเปลี่ ย นแปลงในธรรมชาติ (ตั ว อย า งเช น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง มี ชี วิ ต ขณะ
เจริญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้ํา การเปลี่ยนแปลงของอวกาศ การ
ขึ้นลงของหุน การวางงานของคน) การเปลี่ยนแปลงบาง กระบวนการสามารถบอกไดหรือสรางเป
นตัวแบบไดโดยตรงโดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตร ความสัมพันธทางคณิตศาสตรสวนมากเปนรู
ปของสมการหรืออสมการ แตความสัมพันธในธรรมชาติอื่นๆ ก็อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน ความสัมพันธ
หลายอยางไมสามารถใชคณิตศาสตรไดโดยตรง ตองใชวิธีการอื่นๆ และจําเปนตองมีการวิเคราะหข
อมูลเพื่อระบุถึงความสัมพันธ
3) ปริมาณ (Quantity) จุดเนนของเรื่องนี้ คือ การบอกปริมาณ รวมทั้งความเขาใจ
เรื่องของขนาด (เปรียบเทียบ) แบบรูปของจํานวน และการใชจํานวน เพื่อแสดงปริมาณและแสดง
วัต ถุต างๆ ในโลกจริงๆ ในเชิ งปริมาณ (การนับ และการวั ด) นอกจากนี้ปริ มาณยังเกี่ยวของกับ
กระบวนการและความเขาใจ เรื่อง จํานวนที่นํามาใชในเรื่องตาง ๆ อยางหลากหลาย
4) ความไมแนนอน (Uncertainty) เรื่องของความไมแนนอนเกี่ยวของกับสองเรื่อง
คือ ขอมูล และ โอกาส ซึ่งเปนการศึกษา ทาง “สถิติ” และเรื่องของ “ความนาจะเปน” ขอแนะนํา
สําหรับหลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียน สําหรับประเทศสมาชิก OECD คือ ใหความสําคัญกับเรื่อง
ของสถิติและความนาจะเปนใหเปน จุดเดนมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต เพราะวาโลกปจจุบันในยุค
ของ “สังคมขอมูลขาวสาร” ขอมูล ขาวสารที่หลั่งไหลเขามาและแมวาจะอางวาเปนขอมูลที่ถูกตอง
ตรวจสอบไดก็จริง แตในชีวิตจริงเราก็ตองเผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง เชน ผลการเลือกตั้ง
ที่ไมคาดคิด การพยากรณ อากาศที่ไมเที่ยงตรง การลมละลายทางเศรษฐกิจ การเงิน การพยากรณ
ตางๆ ที่ผิดพลาด แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของโลกคณิตศาสตรที่เขามามีบทบาทในสวนนี้คือ
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอขอมูล ความนาจะเปน และการอางอิง (สถิติ)
สมรรถนะทางคณิตศาสตร (Mathematical Competencies) ความรูในเนื้อหาคณิต
ศาสตรลวน ๆ ยังไมเพียงพอสําหรับการแกปญหา แงมุมที่สําคัญของการรูเทาทันคณิตศาสตรที่
สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ เรื่องของ “กระบวนการทางคณิตศาสตร” หรือ การคิดใหเปนคณิตศาสตร
(Mathematising) กระบวนการที่ผูเรียนนํามาใชในความพยายามที่จะแกปญหานั้น ถือวาเปน
สมรรถนะทางคณิตศาสตร สมรรถนะตางๆ เหลานี้จะสะทอนถึงวิธีที่ผูเรียนใชกระบวนการทางคณิต
ศาสตรในการแกปญหา สมรรถนะของคนไมใชสิ่งที่จะแยกออกมาวัดไดโดดๆ แตในการแสดง
ความสามารถอยาง ใดอยางหนึ่งอาจมีหลายสมรรถนะซอนกันอยู ผูเรียนจําเปนตองมีและสามารถ
ใชหลายสมรรถนะหรือเรียกวา กลุมของสมรรถนะในการแกปญหา ซึ่งรวมไวเปนสามกลุม คือ การ
ทําใหม (Reproduction) การเชื่อมโยง (Connection) และ การสะทอนและการสื่อสารทางคณิต
ศาสตร (Reflection and Communication)
นอกจากขอสอบของ PISA จะใชสถานการณที่มีอยูในโลกของความเปนจริงแลวยังตอง
การใหผูเรียนใชความคิดที่สูงขึ้นไปจากการคิดคํานวนหาคําตอบที่เปนตัวเลข แตตองการให ผูเรียนรู
จักคิด ใชเหตุผล และคําอธิบายมาประกอบคําตอบของตนอีกดวย
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ดังนั้น ภารกิจการประเมินการรูเรื่องทางคณิตศาสตรของ PISA จึงใหความชัดเจนไปที่
ความตองการใหผูเรียนเผชิญหนากับปญหาทางคณิตศาสตรที่มีอยูในแวดวงของการดําเนินชีวิต
ซึ่งตองการใหผูเรียนระบุสถานการณที่สําคัญของปญหา กระตุนใหหาขอมูล สํารวจตรวจสอบ และ
นําไปสูการแกปญหา ในกระบวนการนี้ตองการทักษะหลายอยาง เปนตนวา ทักษะการคิดและการใช
เหตุผล ทักษะการโตแยง การสื่อสาร ทักษะการสรางตัวแบบ การตั้งปญหาและการแกปญหา การ
นําเสนอ การใชสัญลักษณ การดําเนินการ ในกระบวนการเหลานี้ ผูเรียนตองใชทักษะตางๆ ที่
หลากหลายมารวมกัน หรือใชทักษะหลายอยางที่ทับซอนหรือคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นการที่ PISA เลือก
ใชคําวา การรูเรื่องคณิตศาสตร (ผูวิจัยใชรูเทาทัน) แทนคําวา ความรูคณิตศาสตร ก็เพื่อเนนความ
ชัดเจนของความรูคณิตศาสตรที่นํามาใชในสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ โดยถือขอตกลงเบื้องตนวาการที่
คนหนึ่งจะใชคณิตศาสตรได คนนั้นจะตองมีความรูพื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตรมากพออยูแลว
ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนไปขณะอยูในโรงเรียน เจตคติ และความรูสึกที่เกี่ยวของกับคณิต
ศาสตร เชน ความมั่นใจ ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจความรูสึกวาตรงปญหาหรือตรงกับ
ประเด็น และความอยากที่จะเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว แมจะไมถือวาเปนเรื่องคณิตศาสตร แตก็ถือ
วามีสวนสําคัญในการทําใหรูเรื่องคณิตศาสตร เพราะ โดยความเปนจริงแลวการรูเรื่องคณิตศาสตรจะ
ไมเกิดขึ้น หากบุคคลขาดเจตคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร และมีหลักฐานเปนที่ยอมรับวามีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการรูเรื่องทางคณิตศาสตรกับเจตคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร ใน
การประเมินผลของ PISA จะไมมีการวัดดานนี้โดดๆ โดยตรง แตจะมีการหยิบยกมาพิจารณาในบาง
องคประกอบของการประเมิน
2.3 นิยามและวิธีการวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
โครงการ PISA ประเทศไทย, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2557: 139-140) นําเสนอแนวคิดของการประเมินการรูเทาทันวิทยาศาสตรวามีหลักการบน
พื้นฐานวา ประชาชนพลเมืองที่ตองใชชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําเปนตองรูอะไร และสามารถทําอะไรไดในสถานการณที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และประชาชนควรใหความสําคัญกับเรื่องอะไร กรอบการประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ความรูวิทยาศาสตรสําหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุม ความรูที่ใชไดในบริบท
ที่คนปกติทั่วไปมักจะตองประสบในชีวิตจริง ความรูในกระบวนการวิทยาศาสตร และความรูในเรื่อง
ความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถนิยามไดสั้นๆ วาคือความสามารถในการ
ใชวิทยาศาสตรเพื่อระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร อธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร และใช
ประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
3) การใหความสําคัญกับสิ่งที่มีบทบาทและมีสวนรวมสรางสังคมวิทยาศาสตร ทั้งใน
ชี วิ ต ส ว นตั ว ในบริ บ ทสั ง คม และในบริ บ ทของโลกโดยรวม นั่ น คื อ ความสนใจในวิ ท ยาศาสตร

50
สนับสนุนสงเสริมการใชกระบวนการวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จุดเนนของ PISA คือใหความสําคัญกับศักยภาพของผูเรียนในการใชวิทยาศาสตร
ที่เกี่ยวของในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับจะสามารถ
เปนประชาชนที่รับรูประเด็นปญหา รับสาระ ขอมูล ขาวสาร และสามารถตอบสนองอยางไร อีกทั้ง
เปนผูบริโภค ที่ฉลาดเพียงใด กรอบโครงสรางการประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมแงมุมตาง ๆ
ตอไปนี้
1) บริบทของวิทยาศาสตร ไดแก สถานการณในชีวติ ทีเ่ กี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทัง้ ในระดับสวนตัว สังคม และโลก
2) ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยสองสวน ไดแก “ความรูวิทยาศาสตร”
คือ ความรูในเรื่องโลกธรรมชาติที่เกีย่ วของในชีวิตจริง ซึ่งจํากัดอยูในสี่ระบบ ไดแก ระบบทาง
กายภาพ (รวมความรูเคมีและฟสิกส) ระบบสิ่งมีชวี ิต ระบบของโลกและอวกาศ และระบบ เทคโนโลยี
ซึ่งผสมผสานอยูในสามระบบแรก นอกจากนั้นยังประกอบดวย “ความรูเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร” คือ
ความรูในวิธีการหรือกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรที่สามารถ ประยุกตใชกับชีวติ จริงได
3) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึงการใชความรูวิทยาศาสตรในสามดาน
หลัก ๆ ไดแก การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identifying Scientific Issues) การอธิบาย
ปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena Scientifically) การใชประจักษพยาน
ทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence)
4) เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ไดแก การแสดงการตอบสนองตอวิทยาศาสตรดวยความ
สนใจ สนับสนุนการสืบหาความรูวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งตางๆ เชน ในประเด็น
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving Behavior)
1. ความหมายและองคประกอบของการแกปญหาแบบรวมมือ
การแก ปญ หาแบบร ว มมื อ เป นทั ก ษะที่ ป ระกอบด ว ยทั ก ษะการทํา งานที่สํ า คั ญ คื อ
ทักษะการแกปญหาและทักษะการรวมมือ ซึ่งลวนแลวแตมีความสําคัญตอผูเรียนในศตวรรษที่ 21
โดยที่ เอกรินทร อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2557: 37) นําเสนอวา การแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative
Problem Solving) เปนความสามารถของบุคคลในการเขารวมกระบวนการ แกปญหาของกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปนความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะ และ ความพยายาม
เขาดวยกันเพื่อแกปญหา ซึ่งการแกปญหาแบบรวมมือจะตองประกอบไปดวยทักษะที่สําคัญ
2 ประการ ไดแก ทักษะการแกปญหา และทักษะการทํางานแบบรวมมือ
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทักษะที่เปนองคประกอบของการแกปญหาแบบรวมมือแบบ
แยกสวน คือ ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skill) และการทํางานแบบรวมมือ
(Collaborative Skill) พบวามีผูใหนิยามไวอยางหลากหลาย ดังนี้
คําจํากัดความของทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skill) นั้น แอนเดอรสัน
(Anderson. 1974; อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544: 81) ไดใหนิยามวา การแกปญหา
เปนความพยายามที่จะไปใหถึงเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ ยุดา รักไทย และ ธนิกา มาฆะศิรานนท
(2542: 9) ที่อธิบายวา การแกปญหา คือ การทําใหเกิดสถานการณที่เราคาดหวัง สวน ดีวอลท
(Devault. 1961 : n.d. ; อางถึงใน เพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2536: 9) ไดอธิบายไววา การแกปญหา
คื อการที่ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ ปญ หาและไมส ามารถตอบสนองตอ สถานการณ นั้นดว ยวิธี ก ารเดิม ได
นอกจากนี้ บอรน เอคสแตรนด และ โดมิโนสกิ (Bourne, Ekstrand; & Dominoski. 1971; อางถึงใน
สรวงพร กุศลสง. 2538: 12) ไดกลาวไววา การแกปญหาเปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู
ความคิด จากประสบการณเดิม และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบัน นํามาจัด
เรียงลําดับใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า ทั ก ษะการแก ป ญ หา คื อ ความพยายามของบุ ค คลที่ จ ะไปให ถึ ง
เปาหมาย โดยการไปสูเปาหมายนั้นไมสามารถบรรลุไดดวยวิธีการเดิม จึงจําเปนตองอาศัยความรู
มาผสานกับประสบการณเดิม กําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สวนคําจัดความของทักษะการทํางานแบบรวมมือ (Collaborative Skill) นั้น วิจารณ
พานิช (2556: 22) ไดใหคํานิยามไววา เปนการทํางานเปนทีม รูจักตอรองประนีประนอม สามารถ
ทํางานรวมกับคนที่มีความเห็นหรือความเชื่อแตกตางกันได นอกจากนี้ พิมพันธ เดชะคุปต และ
พเยาว ยินดีสุข (2558: 2) ไดใหความหมายของการทํางานแบบรวมมือไววา เปนความสามารถ
อยางเชี่ยวชาญในการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม โดยอาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อรวมพลังทํางาน
นั้นใหประสบผลสําเร็จ และผูทํางานตางก็มีความสุข
ดังนั้นสรุปไดวา ทักษะการทํางานแบบรวมมือ เปนการทํางานรวมกันเปนทีมหรือเปน
กลุม โดยสมาชิกภายในทีมพยายามขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในกลุม เพื่อใหกลุมสามารถ
ทํางานไดบรรลุเปาหมายและทุกคนตางมีความสุขในการทํางาน
นอกจากนี้ โครงการ PISA Thailand, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2558: ออนไลน) ยังใหคํานิยามการแกปญหาแบบรวมมือ วาหมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการเขารวมกระบวนการแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปน
ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะ และความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปญหา
การประเมินการแกปญหาแบบรวมมือจะพิจารณาจาก 3 องคประกอบหลัก
(Organization for Economic Cooperation and Development. 2013 : online) ดังนี้
1) การสรางและเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกัน ไดแก รูและเขาใจขอสนเทศ
ที่สําคัญ รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนที่สัมพันธกับงานที่ตนเองและเพื่อนรวมกลุมตองดําเนินการ และ
สื่อสารขอสนเทศ ติดตาม แกไข และเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกันตลอดการทําภารกิจ
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2) การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหา ไดแก เขาใจปญหาและรูแนวทาง
แกปญหาที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย สื่อสารภายในกลุมระหวางทํางานรวมกันโดยใชการ
อธิบาย อภิปราย การตอรอง การใหเหตุผล และการโตแยง และดําเนินการตามแผนที่วางไวรวมกัน
ตามบทบาทหนาที่ของตน
3) การสรางและรักษาระเบียบของกลุม ไดแก เขาใจบทบาทหนาที่ของตนและเพื่อน
รวมกลุม รวมทั้งเฝาติดตามและรักษากฎระเบียบที่มีรวมกัน และการสื่อสารและถายทอดขอสนเทศที่
สําคัญ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมกลุม
สรุปไดวา การแกปญหาแบบรวมมือนั้นเปนการผสมผสานระหวางทักษะการแกปญหา
และทักษะการทํางานแบบรวมมือมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของกลุม ซึ่งเนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกปญหาจากสมาชิกในทีม มีการสรางความเขาใจในปญหาที่ตรงกัน
วางแผนการดําเนินงานรวมกัน และดําเนินการตามแผนที่วางไว เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการ
แกปญหารวมกันในกลุม
2. ความสําคัญของการแกปญหาแบบรวมมือ
ในการแกปญหาของเด็กแตละชวงวัย จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามวุฒิภาวะ
ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีทางจิตวิทยาดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของ บรูเนอร (Bruner.1969: 55 – 68; อางถึงใน
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 57) ไดแบงระดับการแกปญหาออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา (Enactive Stage) เริ่มตั้งแตแรกเกิด-2 ป
เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการกระทําหรือประสบการณมากที่สุด
2. ขั้นแกปญหาดวยการรับรู (Iconic Stage) แตยังไมรูจักใชเหตุผล เด็กวัยนี้
จะเกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้น จะเกิดความคิดจากการรับรูสวนใหญและภาพแทนในใจ
(Iconic Representation) อาจมีจินตนาการบางแตยังไมลึกซึ้ง
3. ขั้นพัฒนาสูงสุด (Symbolic Stage) เปนพัฒนาการพื้นฐานมาจากขั้นแกปญหา
ดวยการรับรู (Iconic Stage) เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณ หรือภาพ
สามารถคิดหาเหตุผล สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและสามารถแกปญหาได
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวกอทสกี (Vygotsky. 1978) กลาวถึงกระบวนการ
เรียนรู พัฒนาการทางสติปญญา และทัศนคติวาเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคน
อื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหลานี้ จะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal
Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดไดโดยลําพัง เมื่อไดรับ
การชวยเหลือแนะนําจากผูใหญ หรือเกิดจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีประสบการณมากกวาเด็กจะ
สามารถแกปญหานั้นได และเกิดการเรียนรู การใหการชวยเหลือและแนะนําในการแกปญหาและการ
เรียนรูของเด็ก (Assisted Learning) เปนการใหความชวยเหลือแกเด็กเมื่อเด็กแกปญหาโดยลําพังไม
ได เปนการชวยอยางเหมาะสมเพื่อใหเด็กแกปญหาไดดวยตนเอง วิธีการที่ครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับ
เด็กเพื่อใหการชวยเหลือเด็ก เรียกวา “Scaffolding” เปน การแนะนําชวยเหลือใหเด็กแกปญหาดวย
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ตนเอง โดยใหการแนะนํา (Clue) การชวยเตือนความจํา (Remainders) การกระตุนใหคิด
(Encouragement) การแบงปญหาที่สลับซับซอนไดงายลง (Breaking the Problem Down into
Step) การใหตัวอยาง (Providing and Example) หรือสิ่งอื่นๆ ที่ชวยเด็กแกปญหาและเรียนรูดวย
ตนเอง
การใหการชวยเหลือ (Scaffolding) ที่มีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบและเปาหมาย
ที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. เปนกิจกรรมรวมกันแกปญหา
2. เขาใจปญหาและมีวตั ถุประสงคที่ตรงกัน
3. บรรยากาศอบอุนและการตอบสนองทีต่ รงกับความตองการ
4. มีการจัดสภาพแวดลอมกิจกรรมและบทบาทของผูใหญใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการ
5. สนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการแกปญหา
บทบาทครูมีหนาที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และใหคําแนะนําดวยการอธิบายและใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกับผูอื่น และใหโอกาสเด็กแสดงออก
ตามวิธีการตางๆ ของเด็กเอง เพื่อครูจะไดรูวาเด็กตองการทําอะไร
สําเริง บุญเรืองรัตน (2539 : 42 – 43) กลาวถึง ความสําคัญของการแกปญหาไววา
เมื่อเกิดปญหาทําใหมนุษยแสวงหาวิถที างในการแกปญหา สิ่งที่มนุษยใชในการแกปญหา เรียกวา
ปญญา ดังนั้น ปญญา คือ ความสามารถในการแกปญหา ซึ่งสรุปเปนแนวคิดที่นาสนใจ ดังนี้
1. ผูท่แี กปญหาที่แลวมาได แตไมสามารถแกปญหาใหมได ควรถือไดวามีปญญา
นอยกวาผูที่แกปญหาเกาและแกปญหาใหมได
2. ผูที่แกปญหาที่ยุงยากซับซอนได ควรจะเปนผูที่มีปญญามากกวาผูที่แกปญหา
งาย ๆ ไดเทานั้น
3. ผูที่คิดปญหาเองและแกปญหาเอง จะเปนผูที่มีปญญามากกวาผูที่แกปญหาที่ผูอื่น
มองเห็น
นอกจากนี้ เอกรินทร อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2557: 41) ไดสรุปความสําคัญของการแกปญหา
แบบรวมมือ วาเปนสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการทํางานในอนาคต และการแกปญหาของการทํางาน
ในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ มักเกิดจากการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะ
การสื่อสารและการรวมมือกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
จากแนวคิดที่กลาวมา จะเห็นไดวาการที่ครูจะเขาไปชวยใหเด็กแกปญหานั้น ควรสราง
ความเขาใจในปญหาที่ตรงกัน และใหเด็กไดมีสวนรวมในการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
ทักษะการทํางานในอนาคต ที่จะตองเนนการทํางานรวมกันและแกปญหารวมกัน
3. การวัดพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
ในการวัดพฤตกิรรมของผูเรียนนั้น มีทั้งการใชแบบวัดพฤตกิรรมที่เปนการรายงาน
ตนเอง การสังเกต และการสัมภาษณดังนี้
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การใชแบบวัดพฤตกิรรมในงานวิจัย โดยไดสรางแบบวัดพฤติกรรมดวยแบบมาตร
ประเมิน (Rating Scale) ตัวอยางเชน กิตติรัตน ชัยรัตน (2547) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนสาระวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยแบงเปน 3 แบบวัด คือ 1) แบบ
วัดพฤติกรรมกอนเรียน มีขอคาถาม 10 ขอคําถาม แตละขอประกอบดวยมาตรวัด 6 หนวยจาก “จริง
ที่สดุ” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .34-.72 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ .73 2) แบบวัดพฤติ กรรมขณะเรียนในชั้ นเรียน มี ขอคําถาม 10 ข อ แตละขอ
ประกอบดวยมาตรวัด 6 หนวย จาก “จริงที่สดุ ”ถึง “ไมจริงเลย” มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .43-.73
และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .81 และ 3) แบบวดัพฤติกรรมหลังเรียน มีขอ
คําถาม 10 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรวัด 6 หนวย จาก “จริงที่สดุ ”ถึง “ไมจริงเลย” มีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง .49-.76 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .82 สิทธิชัย ชมพู
พาทย (2554) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งเปนแบบ
วัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน โดยวัดพฤติกรรม นักเรียน
ขณะทํากิจกรรมวานักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวหรือไม ประกอบดวยขอคําถาม 33 ขอ แตละขอคํา
ถามประกอบดวยมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มีการ ปฏิบัติในระดับ
มาก มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับนอย และไมมีการปฏิบัติเลย ผูที่ไดคะแนน
เฉลี่ยสูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคบอยกวาผูที่ได
คะแนนเฉลี่ยต่ํา โดยแบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .836 นอกจากนี้ ปริญวิทย นุราช (2557)
ยังไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย 4 ดาน คือ 1) ดานความเป
นวิชาชีพ 2) ดานการประยุกตใชความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรกับ วิชาชีพทันตรรม 3) ดานทักษะ
ทางคลินิก 4) ดานการสงเสริมสุขภาพชองปาก ซึ่งเปนแบบวัดที่สรางขึ้นตามแนวคิดเกณฑมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทยของทันตแพทยสภา ลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดมาตรประมาณคา
6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีจํานวน 35 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง
.260-.693 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .903
นอกจากนี้ในการวัดพฤติกรรมในงานวิจัย ยังมีการใชการสังเกต เชน สมพร สุทัศนีย
(2536) ไดทําการเปรียบเทียบผลการใชเทคนิคการควบคมุตนเองตอพฤตกิรรมที่เปนปญหาและตอ
พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และทําการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนของ
นักเรียนโดยใชวิธีการบันทึกแบบชวงเวลา (Interval recording) ในเวลา 30 นาที แบงออกเปน
10 ชวง ชวงละ 3 นาที งานวิจัยของ โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ (2538) ที่ไดทําการเปรียบเทียบผล
ของการควบคุมตนเองและการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร ที่มีตอการเพิ่มและการคงอยูของ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชั้นปที่ 1 และได
ทําการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาดวยวิธีการบันทึก
แบบชวงเวลา (Interval recording) การบันทึกความถี่ของพฤติกรรม (Frequency recording) และ
การบันทึกผลของพฤติกรรม (Product recording) นอกจากนี้ แฟลนเดอรส (Flanders. 1970) ก็ได
วิเคราะหพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งเปนการกระทําของครูที่เกิดขึ้นในสถานการณของปฏิสัมพันธ
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ในชั้นเรียนสามารถใชเปนกรอบในการสังเกตกิจกรรมในชั้นเรียนได โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ
ไดแก ครูพูด (Teacher talk) นักเรียนพูด (Student talk) และ เงียบ (Silence) และงานวิจัยของ
อรกช อุดมสาลี (2555) ที่มีการสังเกตพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย โดยสรางเครื่องมือเปน
แบบสังเกตพฤติกรรม และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80
นอกจากการวัดพฤติกรรมโดยใชแบบวัด การสังเกตพฤติกรรมแลว ยังสามารถวัด
พฤติกรรมโดยใชการสัมภาษณไดอีกดวย เชน งานวิจัยของ โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ (2538) ก็ไดใช
วิธีการนี้รวมในการวัดพฤติกรรมดวย โดยในขั้นตอนของการคัดเลือกกลุมตัวอยางมีการสัมภาษณ
อาจารยผสูอน โดยกอนสัมภาษณไดอธิบายความหมายของพฤติกรรม ความรับผิดชอบในงานที่
ได รั บ มอบหมายตามนิ ย ามไว ใ ห อ าจารย ผ สู อ นฟ ง ก อ น และสอบถามรายชื่ อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี
พฤติกรรมดังกลาวต่ํา ซึ่งนั่นแสดงวาการสัมภาษณจากครูผสูอนหรือครูประจําชั้นก็สามารถทําใหได
ขอมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนไดเชนกัน
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า การวั ด พฤตกิ ร รมการแก ป ญ หาแบบร ว มมื อ นั้ น ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
พฤติกรรมของผูเรียนที่เกิดขึ้นระหวางกิจกรรมการเรียนรู สามารถใชไดหลากหลายวิธีการทั้งการใช
แบบวัดพฤติกรรมที่เปนลักษณะของการประเมินหรือรายงานตนเองออกมาเปนระดับตามมาตรวัด
หรือการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาและการสังเกตเพื่อบันทึกความถี่ของพฤติกรรม
และการวัดพฤติกรรมโดยการสัมภาษณจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ครูผูสอนหรือครูประจําชั้น โดยแต
ละวิธีก็มีขอดีขอเสียแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผูวิจัย ในงานวิจัยครั้งนี้วัดพฤติกรรม
การแกปญหาแบบรวมมือโดยใชการสังเกตพฤติกรรมตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแบบสังเกต โดยให
ครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเปนผูสังเกต

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนคํายอของ Science, Technology, Engineering
and Mathematics ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยนําเนื้อหาและกระบวนการ
ของรายวิชาทั้งสี่วิชามาบูรณาการรวมกันแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary Integratation)
แนวคิดนี้เริ่มตนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประชุมหารือของตัวแทนจากทุกภาคสวนที่
สําคัญของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานตางๆ กับนานาชาติ เพราะความสามารถในการแขงขันของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเปนผูนําทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลดลงไป (Lantz. 2009: online) ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลผูเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA
หลาย ๆ ประเทศ ไดนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาใชก็เนื่องจากผูเรียนขาดแรง
บันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มองวาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเปนเรื่องที่
ไกลตัว และการขาดกําลังคนดานสะเต็ม (STEM Workforce) ของประเทศ (โครงการสะเต็มศึกษา,
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2558: ออนไลน ; Bybee. 2013: 1-7)
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โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบสะเต็มศึกษามาออกแบบเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหมวด
กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู เพื่อจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรูของรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 6)
การนําแนวคิดดังกลาวมาใชออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนเกี่ยวกับ
การรูเทาทัน (Literacy) ซึ่งเปนความรูที่สําคัญสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยยึดตาม
กรอบการประเมินนักเรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International
Student Assessment : PISA) ซึ่งจะวัดการรูเทาทันใน 3 ดาน คือ 1) การรูเทาทันดานการอาน
(Reading literacy) เปนการวัดความรูและทักษะที่จะเขาใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ไดอาน ตีความ
หรือแปลความหมายของขอความที่ไดอาน และประเมิน คิดวิเคราะหยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของ
การเขียนไดวาตองการสงสารอะไรใหผูอาน 2)
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) เปนการวัดความรูและทักษะที่จะนําความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรมาประยุกตใชในบริบท
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และ 3) การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) เปนการวัดความรูและทักษะที่จะนําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน (โครงการ PISA ประเทศไทย, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2557: 1-5) นอกจากนี้ การแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem
Solving) ยังเปนสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการทํางานในอนาคต และการแกปญหาของการทํางาน
ในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ มักเกิดจากการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะ
การสื่อสารและการรวมมือกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (เอกรินทร
อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2557: 41)
การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบบูรณาการ ซึ่งเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตองใชหัวเรื่อง (Theme) เปนแกนในการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน มีขั้นตอนดังนี้ (Clayton. 2010: 9; Jacobs. 1989: 54;
Meinbach; Fredericks; & Rothlein. 2000: 15; Jacobs. 1997: 26; Clayton. 2010: 18)
1. การเลือกและจัดระบบหัวเรื่อง (Selecting an Organizing Theme) ซึ่งหัวเรื่อง
ที่เลือกมานั้นอาจเปนปญหา เหตุการณ หรือประเด็นที่สอดคลองกับชุมชน ชีวิตประจําวันและ
ความสนใจของผูเรียน หรือสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
2. การตั้งคําถามสําคัญ (Establishing Essential Questions) ขั้นตอนนี้เปนหัวใจ
สําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรู เนื่องจากคําถามสําคัญจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวม
และแนวทางในการกําหนดขอบขายและลําดับของเนื้อหา สื่อที่ตองใช ตลอดจนทักษะและโครงสราง
ของกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูภายใตหัวเรื่องและเวลาที่กําหนด

57
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนําไปใชในชั้นเรียน (Designing Activities
for Implementation) ในขั้นตอนนี้เปนการนําคําถามสําคัญที่ตั้งขึ้นจากขั้นตอนที่ 2 มาใช ในการ
ออกแบบกิจกรรม สื่อ และแหลงเรียนรู รวมทั้งวิธีการ
4. การเลือกสื่อ แหลงเรียนรู และการประเมินผลการสอนใหสอดคลองกับหัวเรื่อง
ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดสอดแทรกการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เขาไปในกิจกรรม
การเรียนรู โดยเฉพาะการสนับสนุนจากครูผูสอนซึ่งสงผลตอความสําเร็จของผูเรียนทั้งในดานการ
เรียนหรือการปรับพฤติกรรมตาง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง. 2547; กันยา
สุวรรณแสง.2538) ซึ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1) การสนับสนุน
ทางอารมณ (Emotional Support) 2) การสนับในการใหการประเมิน (Appraisal Support)
3) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) และ 4) การสนับสนุนดานเครื่องมือ
(Instrumental Support) (House. 1985)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเสริมการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครูผูสอน เพื่อพัฒนาการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ซึ่งกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรจัดกระทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
กลุมที่ 1 ไดรบั การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (กลุมทดลอง) จํานวน 4 กิจกรรม
เวลา 20 ชั่วโมง
กลุมที่ 2 ไมไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (กลุมควบคุม) ใชเวลาในการจัด
กิจกรรม 20 ชั่วโมง

ตัวแปรผลการทดลอง
1. การรูเทาทัน (Literacy)
มี 3 ดาน
- ดานการอาน
- ดานคณิตศาสตร
- ดานวิทยาศาสตร
2. พฤติกรรมการแกปญหาแบบ
รวมมือ (Collaborative Problem
Solving Behavior)

ตัวแปรรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอการรูเทาทันและพฤติกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. หลังการทดลองนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม
2. การรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียนกลุมทดลองในระยะ
ติดตามผลไมแตกตางไปจากหลังการทดลอง
3. ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีตอการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3. รูปแบบการวิจัย
4. การดําเนินการวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปการศึกษา 2559 จากโรงเรียนจํานวน 211 โรง
จํานวนนักเรียน 3,763 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2559 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน สุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้
1) ใชกลุมเครือขายการศึกษาเปนหนวยในการสุม มีจํานวนทั้งหมด 18 กลุมเครือขาย
สุมมา 1 กลุมเครือขาย ไดกลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 2
2) ใชโรงเรียนในกลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 2 เปนหนวยในการสุม มีจํานวน
14 โรงเรียน สุมมา 1 โรงเรียน ไดโรงเรียนบานนาจาน
3) ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม มี 2 หองเรียน สุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน คือ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 และกลุมควบคุม 1 หองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2
กลุมทดลอง จํานวนนักเรียน 23 คน ไดรับการจัดกิจกรรมดวยชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
กลุมควบคุม จํานวนนักเรียน 22 คน ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามปกติ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ มี 3 ชนิด ประกอบดวย
1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เปนการออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการเนื้อหาจากวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
มาผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรม
ใชเวลาในการจัดการเรียนรูกิจกรรมละ 5 ชั่วโมง (วันละ 1 ชั่วโมง ในชวงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู) รวมเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 20 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังนี้
1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาทั้งในและตางประเทศ ไดแก
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556)
รักษพล ธนานุวงศ (2556) อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ (2556) Wayne (2012) และ Bybee
(2013) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดของ Clayton (2010) และ Jacobs (1997)
เพื่อใหเขาใจถึงการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
2) มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) เพื่อใหสามารถกําหนดตัวชีว้ ัดทีจ่ ะนํามา
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ไดอยางชัดเจน
3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ (2558) และวิชัย วงษใหญ (2543) เพื่อใหเขาใจถึงขั้นตอนการ
ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและองคประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดี
4) ศึกษากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม กระบวนการทางเทคโนโลยี และ
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2557) และอภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ (2556) เพื่อสังเคราะหข้นั ตอนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
และนํามากําหนดเปนขั้นตอนในกระบวนการจัดกิจกรรมของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.2 ดําเนินการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาตามที่ไดกําหนดไวในเบื้องตน โดยนําตัวชี้วัดจากวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิชา
เทคโนโลยี มาบูรณาการอยางเหมาะสม และดําเนินกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมีผังมโนทัศนของแตละกิจกรรม ดังนี้
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วิทยาศาสตร (Science : S)
- สํารวจและอภิปรายความสัมพันธ
ของแมลงวันในแหลงที่อยูตา ง ๆ
- อธิบายวงจรชีวติ และการ
เจริญเติบโตของแมลงวัน
- อธิบายพฤติกรรมการดํารงชีวิต
ของแมลงวันกับการเปนพาหะนําเชื้อโรค

เทคโนโลยี (Technology : T)
- ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนและ
รวบรวมขอมูล
- ออกแบบสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจอยางปลอดภัย โดยอาศัยพื้นฐาน
จากขอมูลที่รวบรวม ผานการรางเปน
ภาพตนแบบ หรือภาพสามมิติ
- นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงานไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ
เครื่องใชจากภาพตนแบบ

กิจกรรมปลอดแมลงวันปลอดโรค

วิศวกรรมศาสตร (Engineering : E)
- ใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมในการสรางหรือผลิต
เครื่องมือเพื่อดักแมลงวัน

คณิตศาสตร (Mathematics : M)
- สํารวจและอภิปรายความสัมพันธ
ของแมลงวันในแหลงที่อยูตา ง ๆ
- อธิบายวงจรชีวติ และการ
เจริญเติบโตของแมลงวัน
- อธิบายพฤติกรรมการดํารงชีวิต
ของแมลงวันกับการเปนพาหะนําเชื้อโรค

ภาพประกอบ 2 ผังมโนทัศนกิจกรรมสะเต็มศึกษา ปลอดแมลงวันปลอดโรค
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วิทยาศาสตร (Science : S)
- การคัดแยกขยะอยางถูกวิธี เชน
การคัดแยกขยะตามแนวทาง 3Rs
- การลดปริมาณขยะใน
ชีวติ ประจําวัน
- การรีไซเคิลขยะ

เทคโนโลยี (Technology : T)
- ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนและ
รวบรวมขอมูลในประเด็นทีก่ ําหนด
- ออกแบบสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจอยางปลอดภัย โดยอาศัยพื้นฐาน
จากขอมูลที่รวบรวม ผานการรางเปน
ภาพตนแบบ หรือภาพสามมิติ
- นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงานไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ
เครื่องใชจากภาพตนแบบ

กิจกรรมขยะกลายรางสรางรายได

วิศวกรรมศาสตร (Engineering : E)
- ใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมในการสรางหรือผลิต
ชิ้นงานจากของไรประโยชนใหสามารถ
นํามาใชประโยชนได

คณิตศาสตร (Mathematics : M)
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
- การวัดความยาว
- การคํานวณราคาสินคาเกี่ยวกับ
ราคาตนทุน กําไร และขาดทุน

ภาพประกอบ 3 ผังมโนทัศนกิจกรรมสะเต็มศึกษา ขยะกลายรางสรางรายได

63
วิทยาศาสตร (Science : S)
- การบริโภคอาหารตามหลัก
ธงโภชนาการ
- ปริมาณสารอาหารที่จําเปนตอ
รางกายในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย
- การวิเคราะหสารอาหารที่ไดรับ
จากการรับประทานอาหารแตละชนิด

เทคโนโลยี (Technology : T)
- ใชคอมพิวเตอรในการสืบคน
เกี่ยวกับธงโภชนาการ และปริมาณ
สารอาหารจากอาหารแตละชนิด
- การใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานให
มีความสวยงามและนาสนใจ

กิจกรรมอาหารจานนี้มีดีแคไหน

วิศวกรรมศาสตร (Engineering : E)
- ใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการสรางหรือผลิตชิ้นงาน
เพื่อนําเสนอคุณคาของสารอาหารจาก
อาหารที่รับประทาน

คณิตศาสตร (Mathematics : M)
- การบวก การลบ จํานวน
- การนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบ
ดวยแผนภูมิแทงหรือกราฟเสน

ภาพประกอบ 4 ผังมโนทัศนกิจกรรมสะเต็มศึกษา อาหารจานนี้มีดีแคไหน
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วิทยาศาสตร (Science : S)
- การลดปริมาณขยะเพื่ออนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การทํากระดาษรีไซเคิลจาก
กระดาษใชแลว

เทคโนโลยี (Technology : T)
- ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตกระดาษ
รีไซเคิล
- นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงานไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ
เครื่องใชจากภาพตนแบบ

กิจกรรมทรงเรขาคณิตจากกระดาษไรคา

วิศวกรรมศาสตร (Engineering : E)
- ใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการสรางหรือผลิตทรง
เรขาคณิตเพือ่ ใชเปนสื่อการเรียนรู

คณิตศาสตร (Mathematics : M)
- รูปเรขาคณิตและทรงเรขาคณิต
ประเภทตาง ๆ
- การประดิษฐทรงเรขาคณิต
ประเภทตาง ๆ
- การวัดความยาว

ภาพประกอบ 5 ผังมโนทัศนกิจกรรมสะเต็มศึกษา ทรงเรขาคณิตจากกระดาษไรคา
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1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูดําเนินขัน้ ตอนตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
1.3.1 ขั้นระบุปญหา (Identify a Challenge)
1.3.2 ขั้นคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (Explore Ideas)
1.3.3 ขั้นวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop)
1.3.4 ขั้นทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate)
1.3.5 ขั้นนําเสนอผลลัพธ (Present the Solution)
รายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังรายละเอียดในภาคผนวก
(ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย)
1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนํามา
ปรับแกตามคําแนะนํา ไดแก การระบุรายละเอียดของแตละสาระวิชาในผังมโนทัศนใหชัดเจนและ
สอดคลองกับชื่อกิจกรรม และการเรียงลําดับขั้นตอนของกิจกรรมควรใหมีความตอเนื่องสอดคลองกัน
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายนามผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
และให ข อ เสนอแนะที่ เ ปน ประโยชน ใ นการออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสู ต รแบบบู ร ณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากนั้นนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไดแก การปรับปรุง
ในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูควรแยกระบุบทบาทของครูและนักเรียนใหชัดเจน และควรเพิ่ม
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดของแตละสาระการเรียนรูที่ปรากฏ
1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองนํารอง (Pilot Study) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรอง
ของแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานระเว จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลอง
นํารอง 5 ชั่วโมง เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งสื่อและแหลงเรียนรู
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาจากปญหาที่พบ คือ การปรับระยะเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมในแตละขั้น โดยขั้นตอนที่ควร
ไดระยะเวลามากที่สุดคือ ขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล จากนั้นจัดพิมพฉ บับสมบูรณเพื่อ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง
1.8 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุม
ผูวิจัยพัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ของโครงการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม. 2559)
ซึ่งคัดเลือกจากกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรูในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โดยใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง เชนเดียวกันกับกลุมทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดของ
กิจกรรมดังนี้
ตาราง 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับกลุมควบคุม
กลุมสาระ/วิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อานจับใจความสําคัญ
สํานวนชวนคิด
ดูขาวเหตุการณประจําวัน
ปริศนาคําทาย
เรื่องจากจินตนาการ
การพูดโนมนาว
ปริศนาอักษรไขว
บิงโกการบวกจํานวนนับ
บิงโกการลบจํานวนนับ
บิงโกการคูณจํานวนนับ
บิงโกการหารจํานวนนับ
บิงโกการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
เซียนคณิตคิดสนุก
สนุกกับจํานวน
การคัดแยกขยะ
การประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุ
ประโยชนจากการใชไฟฟาในชีวติ ประจําวัน
การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5
การใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
สารเคมีในชีวติ ประจําวัน

เวลา (ชัว่ โมง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. แบบวัดการรูเทาทัน (Literacy) ผูวิจัยใชแนวคิดของการวัดการรูเทาทันตาม
กรอบการประเมินนักเรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International
Student Assessment : PISA) ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557: 1-5) แตมีการปรับมิติของเนื้อหาใหเหมาะกับ
ระดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยยึดตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพดังนี้
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2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดการรูเทาทัน
ทั้ง 3 ดาน เพื่อกําหนดองคประกอบของแบบวัดและสรางแบบวัดตามที่กําหนด (รายละเอียดของ
แบบวัดการรูเทาทันทั้ง 3 ดาน ดังภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย) ดังนี้
2.1.1 การรูเทาทันดานการอาน (Reading Literacy) เปนแบบวัดความสามารถ
ที่จะทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดอาน สามารถนําไปใช สะทอนออกมาเปนความคิดของตนเอง และมี
ความรักความผูกพันกับการอานเพื่อพัฒนาความรู ศักยภาพ และการมีสวนรวมในสังคม โดยแบบ
วัดประกอบดวย 3 สมรรถนะหลัก ไดแก
1) การเขาถึงและคนคืนสาระ (Access and Retrieve) คือ รูขอบเขตของ
ขอมูลวาขอมูลที่เราตองการอยูตําแหนงใด และจําแนกความเหมือนและความตางของขอมูล
2) การบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret) ไดแก แสดงความ
เข า ใจโดยระบุ ใ จความสํ า คั ญ หรื อ จุ ด ประสงค ข องเนื้ อ เรื่ อ ง เชื่ อ มโยงส ว นต า ง ๆ ของข อ มู ล ที่
หลากหลายเพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อาน และตีความเนื้อเรื่องเพื่อนําไปสูความเขาใจในสิ่ง
ที่อานไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3) การสะทอนและประเมิน (Reflect and Evaluate) ไดแก วิเคราะหเนื้อเรื่อง
รูปแบบ และวิธีการเขียนของเนื้อเรื่องที่อาน และประเมิน แสดงความคิดเห็นและใหขอโตแยงจาก
มุมมองของตนเองได
2.1.2 การรูเทาทันดานคณิตศาสตร (Mathematic Literacy) เปนการวัด
ความสามารถในการคิด ใช และตีความคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการ
ใหเหตุผลอยางเปนคณิตศาสตร ใชแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการอธิบาย และ
ทํานาย ปรากฏการณตาง ๆ ประกอบดวย 3 สมรรถนะหลัก ดังนี้
1) การคิดสถานการณของปญหาในเชิงคณิตศาสตร (Formulating Situations
Mathematically) ไดแก ระบุประเด็นทางคณิตศาสตรของปญหาในชีวิตจริง ทําสถานการณหรือ
ปญหาใหอยูในรูปอยางงาย เพื่อทําใหการวิเคราะหทางคณิตศาสตรงายขึ้น และแปลงปญหาใหอยู
ในรูปแบบของคณิตศาสตร
2)
การใช ห ลั ก การ/กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ใ นการแก ป ญ หา
(Employing Mathematical Concept, Factor, Procedures and Reasoning) ไดแก คิดและนํากล
ยุทธในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไปใช ใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรเพื่อชวยหาวิธีแกปญหาที่
ถูกตองหรือเหมาะสม และนํากฎเกณฑ ขั้นตอนวิธี และโครงสรางทางคณิตศาสตรไปใชแกปญหาใน
การเรียนรู
3) การตีความและประเมินผลลัพธทางคณิตศาสตร (Interpreting, Applying
and Evaluating Mathematical Outcomes) ไดแก ตีความผลลัพธทางคณิตศาสตรกลับไปสูบริบท
ในชีวิตจริง ประเมินความเปนเหตุเปนผลของวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตรในบริบทของปญหาชีวิต
จริง และอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธหรือขอสรุปทางคณิตศาสตรกับบริบทของปญหา
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2.1.3 การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เปนความสามารถใน
การเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และแนวคิดทางวิทยาศาสตรได
อยางไตรตรอง ประกอบดวย 3 สมรรถนะหลัก ดังนี้
1) การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena
พยากรณการ
Scientifically) ไดแก ดึงความรูวิทยาศาสตรมาใชสรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผล
เปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตรแลใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล และอธิบายถึงศักยภาพของความรู
วิทยาศาสตรที่สามารถนําไปใชเพื่อสังคม
2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
(Evaluate and Design Scientific Enquiry) ไดแก ระบุปญหาที่ตองการสํารวจในการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร
บอกไดวาประเด็นปญหาหรือคําถามใดสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และประเมินวิธีสํารวจตรวจสอบปญหาทางวิทยาศาสตรได
3) การแปลความหมายข อ มู ล และประจั ก ษ พ ยานในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร
(Interpret Data and Evidence Scientifically) ไดแก วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและลงขอสรุป ระบุขอสันนิษฐาน ประจักษพยาน (หลักฐาน) และเหตุผล ในเรื่องที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และประเมินขอโตแยงทางวิทยาศาสตร หลักฐานจากแหลงที่มาอยาง
หลากหลาย
2.2 นําแบบวัดที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองในเบื้องตน และทําการปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา ไดแก การปรับปรุงรูปภาพและ
ถอยความที่ใชประกอบควรใหมีความชัดเจน การใชสถานการณปญหามาตั้งเป นคําถามควรให
สอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
2.3 นําแบบวัดการรูเทาทันทั้ง 3 ดาน ที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน (ชุดเดิมกับที่ตรวจแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวสะเต็ม
ศึกษา) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ซึ่งผลปรากฏผลดังนี้
2.3.1 แบบวัดการรูเทาทันดานการอาน มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.80-1.00
2.3.2 แบบวัดการรูเทาทันดานคณิตศาสตร มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.80-1.00
2.3.3 แบบวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.80-1.00
2.4 ปรับปรุงแบบวัดการรูเทาทันตามขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูเชี่ยวชาญ ไดแก
การปรั บขอคําถามในแบบวัดการรู เ ทาทันดานวิท ยาศาสตร ใหมีขอคํ าถามที่สะท อนสมรรถนะ
ที่ตองการวัดในสัดสวนที่เหมาะสมมากขึ้น การปรับถอยความภาพศิลป (Infographic) ใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น และการเขียนเกณฑการใหคะแนนในสวนของขอคําถามอัตนัยใหชัดเจน จากนั้นนํา
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แบบวัดทั้ง 3 ฉบับ ไปทดลองใชรวมกับแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชวงทดลองนํารอง
(Pilot Study)
2.5 การหาคุณภาพของแบบวัดการรูเทาทัน ดําเนินการดังนี้
2.5.1 แบบวัดที่เปนลักษณะการตรวจคะแนนแบบปรนัย (ระบบคะแนน 0-1)
นําไปวิเคราะหหาคาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (KR-20) ซึ่งแบบ
วัดแตละฉบับมีคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่ ดังนี้
แบบวัดการรูเทาทันดานการอาน ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต .36 - .67
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .45-.78 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .83
แบบวัดการรูเทาทันดานคณิตศาสตร ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต
.24 - .45 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .34-.76 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .80
แบบวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต
.45 - .68 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .30-.84 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .86
2.5.2 แบบวัดที่ลักษณะการตรวจคะแนนแบบอัตนัย (ระบบคะแนนไมใช 0-1)
นําไปหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น ตามแนวทางของ Whitney and
Sabers (1970) คาคุณภาพของแบบวัดปรากฏดังนี้
แบบวัดการรูเทาทันดานการอาน ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต
.34 - .68 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .36-.68 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .89
แบบวัดการรูเทาทันดานคณิตศาสตร ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต
.24 - .43 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .54-.68 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .84
แบบวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร ขอคําถามมีคาความยากตั้งแต
.57 - .67 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .44-.82 และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .85
2.6 จากการพิจารณาคุณภาพของแบบวัดแตละฉบับ ปรากฏวาขอคําถามของแบบ
วัดผานเกณฑทุกขอ ซึ่งไดแบบวัดการรูเทาทันดานการอาน จํานวน 19 ขอ แบบวัดการรูเทาทัน
ดานคณิตศาสตร จํานวน 13 ขอ และแบบวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร จํานวน 17 ขอ
จากนั้นพิมพฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกบั กลุมตัวอยางตอไป
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ มีขั้นตอนการสรางและหา
คุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาแบบรวมมือ
และการวัดพฤติกรรม
3.2 กําหนดองคประกอบของการวัดการแกปญหาแบบรวมมือ โดยยึดแนวคิด
ในการวัดตามกรอบการประเมินโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ 2015 (Organization for
Economic Cooperation and Development. 2013: online) ซึ่งวัดจาก 3 องคประกอบ คือ
1) การสรางและเก็บรักษาความเขาใจทีม่ ีรวมกัน (Establishing and
Maintaining Shared Understanding) ไดแก รูและเขาใจขอสนเทศที่สําคัญ รวมทั้งจุดแข็งและ
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จุดออนที่สัมพันธกับงานทีต่ นเองและเพื่อนรวมกลุมตองดําเนินการ และสื่อสารขอสนเทศ ติดตาม
แกไข และเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกันตลอดการทําภารกิจ
2) การเลือกวิธีการทีเ่ หมาะสมในการแกปญหา (Taking Appropriate Action to
Solve the Problem) ไดแก เขาใจปญหาและรูแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
สื่อสารภายในกลุมระหวางทํางานรวมกันโดยใชการอธิบาย อภิปราย การตอรอง การใหเหตุผล และ
การโตแยง และดําเนินการตามแผนที่วางไวรวมกันตามบทบาทหนาที่ของตน
3) การสรางและรักษาระเบียบของกลุม (Establishing and Maintaining Team
Organisation) ไดแก เขาใจบทบาทหนาที่ของตนและเพื่อนรวมกลุม รวมทั้งเฝาติดตามและรักษา
กฎระเบียบที่มีรวมกัน และการสื่อสารและถายทอดขอสนเทศที่สําคัญ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมกลุม
3.2 กําหนดสถานการณเพื่อใหนักเรียนลงมือแกปญหาโดยใชกระบวนการกลุม
จากนั้นกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมตามองคประกอบที่กําหนด เพื่อใหครูผูสอนและครูประจําชั้น
เปนผูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรม โดยสรางเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน
20 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย)
3.3
นํ า แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการแก ป ญ หาแบบร ว มมื อ ที่ ส ร า งขึ้ น ไปให
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา คือ การกําหนดพฤติกรรมบางรายการยังไมชัดเจนพอที่จะสังเกตได
3.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือที่ปรับปรุงแกไขแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับที่ตรวจสอบแบบวัดการรูเทาทัน
เพื่อใหตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ผลปรากฏวา
ขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ
3.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือตามขอเสนอแนะอื่น ๆ
ของผูเชี่ยวชาญ คือ รายการที่สังเกตบางองคประกอบยังไมครอบคลุมตามนิยามเชิงปฏิบัติการ
จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมเดียวกับที่ทดลองเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อหาคาอํานาจจําแนก
และคาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยสังเกตเพียงคนเดียว
3.6
นําแบบสังเกตมาตรวจใหคะแนนเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Item Total
Correlation) และคาความเชื่อมั่น (  -Coefficient) ผลปรากฏวา ขอคําถามมีคาอํานาจจําแนก
รายขอตั้งแต .332-.857 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .84
3.7
นําไปจัดพิมพเปนแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
ฉบับสมบูรณ
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยมีการวัดตัวแปร จํานวน 3 ครั้ง ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม คือ กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ดังนี้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง (E)
กลุมควบคุม (C)

วัดกอน
Y1
Y1

ตัวแปรจัดกระทํา
X
-

วัดหลัง
Y2
Y2

ระยะติดตามผล
Y3
Y3

จากแผนภาพ ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังนี้
1. ระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยเก็บรวบรมขอมูลทุกตัวแปรกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม
ประกอบดวย การรูเทาทัน 3 ดาน คือ ดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
2. ระยะทดลอง เปนระยะทีผ่ ูวิจัยดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับกลุมทดลอง ใชระยะเวลา 20 ชั่วโมง
3. ระยะหลังทดลอง เปนระยะที่ยตุ ิการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับกลุมทดลอง และ
เก็บขอมูลตัวแปรผลการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดังนี้
3.1 วัดตัวแปรหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงทันที
3.2 วัดตัวแปรหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงมาแลวไมนอ ยกวา 1 เดือน

การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการทดลอง และเก็บรวมรวบขอมูล โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ
และขั้นดําเนินการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและหาคุณภาพ ทั้งเครื่องมือสําหรับการ
ทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และเครื่องมือ
สําหรับวัดตัวแปรผลการทดลอง ไดแก 1)
แบบวัดการรูเทาทัน ประกอบดวย ดานการอาน
(Reading Literacy) ดานคณิตศาสตร (Mathematic Literacy) และดานวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving
Behavior) จากนั้นผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตโรงเรียนที่เปนกลุมทดลองนํารอง (Pilot Study) และ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อขอดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
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2. ผูวิจัยประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุมควบคุม ใหกับครู
ประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่เปนกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนบานนาจาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยในการสังเกตพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 เปนผูรวมสังเกต
เนื่องจากมีบทบาทเปนหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนเปนอยางดี
3. ฝกการสังเกตพฤติกรรมของครูผูรวมวิจัยและผูวิจัยจนใหมีความสอดคลองกัน
(Inter-rater Reliability) เพื่อใหครูผูสอนสามารถสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระหวาง
จัดกิจกรรม และเปนการสังเกตเพื่อประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมไดสอดคลองกัน ดังนี้
3.1
ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยดูวีดิทัศนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง รถของเลนไฟฟา โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากอินเทอรเน็ต (https://www.youtube.com/watch?v=puquyxIAYTs)
3.2 ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยประเมินพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียน
(เลือกเพียงคนเดียว) จากวีดิทัศนที่ไดดู ตามแบบสังเกต
3.3
ตรวจให คะแนนแบบสังเกตของผูสังเกตทั้งสองคน จากนั้ นนําไปหาคา
สหสัมพันธของคะแนนจากผูประเมินทั้งสองคน ซึ่งไดคาสหสัมพันธเทากับ .82
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการทดลอง ผูว จิ ัยมีการดําเนินการดังนี้
1.
ดําเนินการวัดตัวแปรกอนการทดลอง ไดแก การรูเทาทันดานการอาน ดาน
คณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ จากกลุมตัวอยางทั้ง 2
กลุม ระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2559 จํานวน 2 วัน วันแรกเปนการทดสอบวัดการรูเทาทันทั้ง
3 ดาน และวันที่สองเปนการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมตามที่วางแผนไว (รายละเอียด
ดังตาราง 3) ดังนี้
กลุมทดลอง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ใชเวลาในการจัดกิจกรรมละ 5 ชั่วโมง รวมใชเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง
กลุมควบคุม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนามาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูของโรงเรียนวังไกลกังวล โดยคัดเลือกมา 20 กิจกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมในลักษณะของหมวด
สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรูเชนเดียวกัน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา
ทั้งหมด 20 ชั่วโมง
3. หลังจากจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามกําหนด ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรผล
การทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมทันที ระหวางวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ใชระยะเวลา 2 วัน
เชนเดียวกับกอนการทดลอง
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4. ดําเนินการวัดตัวแปรผลการทดลองอีกครั้ง เพื่อเปนขอมูลระยะติดตามผล ระหวาง
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ใชระยะเวลา 2 วัน
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ดังนี้
ตาราง 3 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

ครั้งที่

วันที่

กิจกรรม

ครั้งที่

วันที่

กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5 ก.ย. 2559
6 ก.ย. 2559
7 ก.ย. 2559
8 ก.ย. 2559
9 ก.ย. 2559
12 ก.ย. 2559
13 ก.ย. 2559
14 ก.ย. 2559
15 ก.ย. 2559
16 ก.ย. 2559
19 ก.ย. 2559
20 ก.ย. 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5 ก.ย. 2559
6 ก.ย. 2559
7 ก.ย. 2559
8 ก.ย. 2559
9 ก.ย. 2559
12 ก.ย. 2559
13 ก.ย. 2559
14 ก.ย. 2559
15 ก.ย. 2559
16 ก.ย. 2559
19 ก.ย. 2559
20 ก.ย. 2559

ปลอดแมลงวันปลอดโรค (1)
ปลอดแมลงวันปลอดโรค (2)
ปลอดแมลงวันปลอดโรค (3)
ปลอดแมลงวันปลอดโรค (4)
ปลอดแมลงวันปลอดโรค (5)
ขยะกลายรางสรางรายได (1)
ขยะกลายรางสรางรายได (2)
ขยะกลายรางสรางรายได (3)
ขยะกลายรางสรางรายได (4)
ขยะกลายรางสรางรายได (5)
อาหารจานนี้มดี ีแคไหน (1)
อาหารจานนี้มดี ีแคไหน (2)

13
14
15
16

21 ก.ย. 2559
22 ก.ย. 2559
23 ก.ย. 2559
26 ก.ย. 2559

13
14
15
16

21 ก.ย. 2559
22 ก.ย. 2559
23 ก.ย. 2559
26 ก.ย. 2559

17

27 ก.ย. 2559

18

28 ก.ย. 2559

19

29 ก.ย. 2559

20

30 ก.ย. 2559

อานจับใจความสําคัญ
สํานวนชวนคิด
ดูขาวเหตุการณประจําวัน
ปริศนาคําทาย
เรื่องจากจินตนาการ
การพูดโนมนาว
ปริศนาอักษรไขว
บิงโกการบวกจํานวนนับ
บิงโกการลบจํานวนนับ
บิงโกการคูณจํานวนนับ
บิงโกการหารจํานวนนับ
บิงโกการบวก ลบ คูณ หาร
จํานวนนับ
เซียนคณิตคิดสนุก
สนุกกับจํานวน
การคัดแยกขยะ
การประดิษฐของเลนจากเศษ
วัสดุ
ประโยชนจากการใชไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน
การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา
ประหยัดไฟเบอร 5
การใชอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาอยางมี
ประสิทธิภาพ
สารเคมีในชีวิตประจําวัน

17
18
19
20

อาหารจานนี้มดี ีแคไหน (3)
อาหารจานนี้มดี ีแคไหน (4)
อาหารจานนี้มดี ีแคไหน (5)
ทรงเรขาคณิตจากกระดาษ
ไรคา (1)
27 ก.ย. 2559 ทรงเรขาคณิตจากกระดาษ
ไรคา (2)
28 ก.ย. 2559 ทรงเรขาคณิตจากกระดาษ
ไรคา (3)
29 ก.ย. 2559 ทรงเรขาคณิตจากกระดาษ
ไรคา (4)
30 ก.ย. 2559 ทรงเรขาคณิตจากกระดาษ
ไรคา (5)
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเ คราะหลั ก ษณะและข อมูล เบื้อ งตนของกลุ มตั ว อย าง โดยใช ส ถิติพ รรณนา
(Description Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 สมมติฐานขอที่ 1 เปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลองสิ้นสุด
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA)
โดยมีตัวแปรผลการทดลอง คือ การรูเทาทัน (Literacy) แยกเปน 3 ดาน ไดแก ดานภาษา ดาน
คณิ ต ศาสตร และด า นวิ ท ยาศาสตร และพฤติ ก รรมการแก ป ญ หาแบบร ว มมื อ (Collaborative
Problem Solving Behavior) ตัวแปรจัดกระทํา คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบงเปน 2
กลุม และตัวแปรรวม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
2.2 สมมติฐานขอที่ 2 เปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองระหวางหลังการทดลอง
สิ้นสุ ดกับระยะติ ดตามผล ทั้งในกลุ มทดลองและกลุมควบคุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา (Repeated Measures)
2.3 สมมติฐานขอที่ 3 เปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตามผลระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งมีการขจัดอิทธิพลอันเนื่องมาจากตัวแปรรวม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้
เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีตอการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวมที่อาจสงผลตอตัวแปรผลการ
ทดลอง ซึ่งผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้
1. หลังการทดลองนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม
2. การรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียนกลุมทดลอง
ในระยะติดตามผลไมแตกตางไปจากหลังการทดลอง
3. ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
X
S.D.
F
t
p
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาสถิติ F ที่ไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร
คาสถิติ t ที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
คาที่นอยที่สุดของระดับนัยสําคัญ ที่ทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0
จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคา สถิติพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาจาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จํานวน 45 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง จํานวน 23 คน และกลุมควบคุม จํานวน 22 คน ผลการวัดตัวแปรของกลุมตัวอยางมี
คาสถิติพื้นฐานดังแสดงในตาราง
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรผลการทดลอง
ตัวแปรตาม
การรูเทาทันดานการอาน
(ชวงคะแนน = 9-28)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
(ชวงคะแนน = 7-27)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
(ชวงคะแนน = 7-27)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
(ชวงคะแนน = 2.00-3.98)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)

กอนการทดลอง
S.D.
X

หลังการทดลอง
S.D.
X

18.96
19.09

3.46
3.24

24.39
21.91

3.00
3.02

14.22
15.18

3.88
2.67

22.43
20.14

3.26
2.44

16.26
14.14

3.88
2.98

23.30
19.32

2.27
2.66

2.48
2.40

0.30
0.21

3.37
3.03

0.28
0.24

จากตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ไดแก การรูเทา
ทันดานภาษา การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ จําแนกตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยภาพรวมสรุปไดวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนกอนการทดลองมีทั้งคาเฉลี่ยกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และกลุมควบคุมสูงกวากลุม
ทดลอง ที่สูงกวา ไดแก การรูเทาทันดานวิทยาศาสตรและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ สวน
คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองนั้นกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมทุกตัวแปรตาม
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรรวม
ตัวแปรรวม
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2558
(ชวงคะแนน = 68-92)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2558
(ชวงคะแนน = 63-95)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2558
(ชวงคะแนน = 68-88)
กลุมทดลอง (n = 23)
กลุมควบคุม (n = 22)

X

S.D.

81.43
79.36

6.38
4.69

81.70
81.27

6.16
7.23

80.30
78.55

5.50
4.79

จากตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรรวม ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ของปการศึกษา 2558 ซึ่ง
พิจ ารณาในภาพรวมแล ว พบว า ทั้ ง สามตั ว แปรนั้น ค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ทดลองสู ง กว า กลุ ม ควบคุ ม
เล็กนอย

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
หลังการทดลองของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ผูวิจัยไดการเปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลองสิ้นสุดลง (Posttest) ไดแก
การรู เ ท า ทั น ด า นการอ า น การรู เ ท า ทั น ด า นคณิ ต ศาสตร การรู เ ท า ทั น ด า นวิ ท ยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีการขจัดอิทธิผล
ของตัวแปรที่อาจสงผลตอตัวแปรผลการทดลองออกไป ตามลําดับดังนี้
2.2.1 การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณทางเดียว (One way MANCOVA)ของ
ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2558 ในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตัวแปรรวม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณทางเดียว เพือ่ ทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง (Posttest) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยขจัดอิทธิพลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2558
แหลงความแปรปรวน
ตัวแปรรวม
ผลสัมฤทธิว์ ิชาภาษาไทย
ผลสัมฤทธิว์ ิชาคณิตศาสตร
ผลสัมฤทธิว์ ิชาวิทยาศาสตร
กลุมการทดลอง

Wilk’s lambda

F

p

.879
.957
.994
.409

1.275
.416
.059
13.393

.297
.796
.993
<.001

จากตาราง 6 พบวา เมื่อใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2558 เปนตัวแปร
รวมในการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณนั้น ตัวแปรรวมรวมทั้ง 3 ตัว สงผลตอตัวแปรผลการ
ทดลองอยางไมมีนัยสําคัญ (p>.05) จึงไมควรนํามาวิเคราะหเปนตัวแปรรวม
2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณทางเดียว (One way MANCOVA)
และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณแบบสองทาง (Two way MANCOVA) ของตัวแปรผล
การทดลองหลั ง การทดลอง
(Posttest) โดยใชค ะแนนการวัด ตัว แปรก อ นการทดลองเป น
ตัวแปรรวม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณทางเดียว เพือ่ ทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง (Posttest) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยขจัดอิทธิพลของคะแนนจากการวัดกอนการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ตัวแปรรวม (คะแนนวัดกอนการทดลอง)
การรูเทาทันดานการอาน
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
กลุมการทดลอง

Wilk’s lambda

F

p

.328
.807
.339
.646
.262

18.443
2.153
17.563
4.932
25.308

<.001
.094
<.001
.003
<.001
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จากตาราง 7 พบวา เมื่อใชคะแนนวัดกอนการทดลองเปนตัวแปรรวมในการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมพหุคูณนั้น ตัวแปรการรูเทาทันดานคณิตศาสตร สงผลตอตัวแปรผลการทดลองอยาง
ไมมีนัยสําคัญ (p>.05) จึงไมควรนํามาวิเคราะหเปนตัวแปรรวม สวนตัวแปรที่เหลือ คือ การรูเทา
ทันดานการอาน การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ สงผลตอ
ตัวแปรผลการทดลองอยางมีนัยสําคัญ (p<.05) มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหเปนตัวแปรรวม
แตเมื่อพิจารณาตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ
พบวา ตัวแปรการรูเทาทันดานวิทยาศาสตรกอนการทดลอง ฝาฝนขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความ
เทาเทียมกันของเมตริกความแปรปรวนรวม (Wilks’ Lambda = .739, F=3.005, p<.05) จึงนําตัว
แปรดังกลาวไปใชเปนตัวแปรแบงกลุมแทน และวิเคราะหขอมูลอี กครั้งโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมสองทาง (Two way MANCOVA) ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณสองทาง เพื่อทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง (Posttest) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยขจัดอิทธิพลของคะแนนจากการวัดกอนการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ตัวแปรรวม (คะแนนวัดกอนการทดลอง)
การรูเทาทันดานการอาน
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
กลุมการทดลอง
กลุมการทดลอง x กลุม Pre-Science*

Wilks’ lambda

F

p

.335
.626
.255
.837

17.848
5.383
26.362
1.754

<.001
<.001
<.001
.160

*กลุม Pre-Science หมายถึง การจัดกลุมคะแนนวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตรกอนเรียน

จากตาราง 8 พบวา ปฏิสัมพันธของกลุมการทดลองและกลุมการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
กอนเรียน (กลุมการทดลอง x กลุม Pre-Science) รวมกันสงผลตอตัวแปรผลการทดลองอยางไมมี
นัยสําคัญ (p>.05) ดังนั้นจึงดูที่อิทธิพลหลักของกลุมการทดลองหลังจากขจัดอิทธิพลของตัวแปร
รวมแลว คือ การรูเทาทันดานการอานกอนการทดลอง และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
กอนการทดลอง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสงผลตอตัวแปรผลการทดลองอยางมีนัยสําคัญ (Wilks’ Lambda
= .255, F = 26.362, p<.001) หมายความวา ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง (Posttest)
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางนอยหนึ่งคูมีความแตกตางกัน
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ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Analysis) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมมีละตัวแปร ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลอง (Posttest) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปรผลหลังการทดลอง
การรูเทาทันดานการอาน
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ

ผล

SS

df

กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

54.349
83.619
35.741
187.465
98.130
128.846
2.506
1.246

1
39
1
39
1
39
1
39

MS

F

p

54.349 25.348 <.001
2.144
35.741 7.436 .010
4.807
98.130 29.703 <.001
3.304
2.506 78.457 <.001
.032

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปรเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนการรูเทาทันดานภาษา การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือหลังการทดลอง (Posttest) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร (p<.01)
ตาราง 10 คาเฉลี่ยของตัวแปรผลการทดลองหลังการทดสอง (Posttest) ที่ถูกปรับดวยคะแนน
การรูเทาทันดานภาษากอนเรียน และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือกอนเรียนแลว
ตัวแปรผลหลังการทดลอง (Posttest)
การรูเทาทันดานการอาน
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิณยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ

กลุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

n
23
22
23
22
23
22
23
22

X
24.32
22.00
22.11
20.23
22.85
19.73
3.37
2.87

S.D.
.33
.32
.49
.48
.40
.40
.04
.04
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จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่ปรับดวยตัวแปรรวมแลว คือ การรูเทาทันดาน
ภาษากอนเรียน และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือกอนเรียน แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมทุกตัวแปรผลการทดลอง ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังการทดลองกลุมทดลอง
มีคะแนนการรูเทาทันดานภาษา การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 การเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
ระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated Measures) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพื่อดูวาตัวแปรผลการทดลองมีความคงทน
หรือไมทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา
โดยใหกลุมการทดลองเปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นระหวางกลุม (Between Subject Main Effect) และ
คะแนนของตัวแปรผลการทดลองที่วัดซ้ําตั้งแตสิ้นสุดการทดลอง เปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นภายใน
กลุม (Within Subject Main Effect) ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา เพือ่ ทดสอบผลของกลุมการ
ทดลอง การวัดซ้ํา และปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํา ที่สงผลตอ
ตัวแปรผลการทดลองที่วัดหลังการทดลองและในระยะติดตามผล
ตัวแปร
การรูเทาทันดาน
การอาน

การรูเทาทันดาน
คณิตศาสตร

ผล

SS

df

MS

การวัดซ้ํา x กลุมทดลอง
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
การวัดซ้ํา x กลุมทดลอง
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

.233
3.966
37.256
127.433
557.967
7.336
11.069
37.486
196.576
748.913

1
1
43
1
43
1
1
43
1
43

.233
3.966
.866
127.433
12.976
7.336
11.069
.872
196.576
17.417

F

p

.269 .607
4.578 .038
9.821 .003
8.415 .006
12.698 .001
11.287 .002
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ตาราง 11 (ตอ)
ตัวแปร

ผล

การรูเทาทันดาน
วิทยาศาสตร

การวัดซ้ํา x กลุมทดลอง
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมการแกปญหา การวัดซ้ํา x กลุมทดลอง
แบบรวมมือ
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

4.213
5.102
54.387
439.148
437.008
.078
.145
.104
7.891
6.482

1
1
43
1
43
1
1
43
1
43

4.213
5.102
1.265
439.148
10.163
.078
.145
.002
7.891
.151

3.331
4.033

.005
.051

43.211

<.001

32.151
59.619

<.001
<.001

52.347

<.001

p

จากตาราง 11 พบวาปฏิสัมพันธระหวางการวัดซ้ํากับกลุมการทดลอง สงผลตอตัวแปร
การรูเทาทันดานการอานอยางไมมีนัยสําคัญ (F = .269, p = .607) แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนที่วัดหลังการทดลองและระยะติดตามผล ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
สวนตัวแปรการรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรม
การแกปญหาแบบรวมมือ พบวาไดรับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธระหวางการวัดซ้ํากับกลุมการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) จึงพิจารณาเปรียบเทียบรายคู (Pairwise Comparisons) ไดผล
ดังตาราง 12
ตาราง 12 ผลการทดสอบรายคู (Pairwise Comparisons) ของการวัดซ้ําในแตละกลุมการทดลอง
ตัวแปร
การรูเทาทัน
ดานคณิตศาสตร
การรูเทาทัน
ดานวิทยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหา
แบบรวมมือ

กลุมการ
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

ผลตางคาเฉลี่ย
(หลังทดลอง-ติดตาม)
1.300
1.273
.043
.909
.021
.139

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
.275
.282
.332
.339
.015
.015

p
.638
<.001
.896
.010
.150
<.001
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จากตาราง 12 พบวา การเปลี่ยนแปลงของการวัดซ้ําในกลุมทดลอง ทั้งตัวแปรการรูเทา
ทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
เปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต (p = .638, .896 และ .150 ตามลําดับ) สวนการ
เปลี่ยนแปลงของการวัดซ้ําในกลุมควบคุม ทั้งตัวแปรการรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทัน
ดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ในกลุมทดลองเทานั้นที่มีความคงของตัวแปรการรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
2.3 การเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
ในระยะติดตามผลของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3
ผูวิจัยไดการเปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตามผล (Follow-up) ไดแก การ
รูเทาทันดานการอาน การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรม
การแกปญหาแบบรวมมือ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีการขจัดอิทธิผลของตัวแปรที่
อาจสงผลตอตัวแปรผลการทดลองออกไปในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานในขอที่ 1
และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวมสองทาง (Two way MANCOVA) ดังแสดง
ในตาราง 13
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคณ
ู สองทาง เพื่อทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตาม (Follow-up) ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
โดยขจัดอิทธิพลของคะแนนจากการวัดกอนการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ตัวแปรรวม (คะแนนวัดกอนการทดลอง)
การรูเทาทันดานการอาน
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
กลุมการทดลอง
กลุมการทดลอง x กลุม Pre-Science*

Wilks’ lambda

F

p

.555
.623
.205
.849

7.818
5.449
34.954
1.599

<.001
.002
<.001
.196

*กลุม Pre-Science หมายถึง การจัดกลุมคะแนนวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตรกอนเรียน

]
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จากตาราง 13
พบว า ปฏิสัมพันธของกลุมการทดลองและกลุ มการรู เ ท าทันด าน
วิทยาศาสตรกอนเรียน (กลุมการทดลอง x กลุม Pre-Science) รวมกันสงผลตอตัวแปรผลการ
ทดลองอยางไมมีนัยสําคัญ (p>.05) ดังนั้นจึงดูที่อิทธิพลหลักของกลุมการทดลองหลังจากขจัด
อิท ธิ พลของตั ว แปรรว มแล ว คื อ การรู เ ท าทั นด า นการอ านก อนการทดลอง และพฤติ ก รรมการ
แกปญหาแบบรวมมือกอนการทดลอง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสงผลตอตัวแปรผลการทดลองอยางมี
นัยสําคัญ (Wilks’ Lambda = .205, F = 34.954, p<.001) หมายความวา ตัวแปรผลการทดลอง
ในระยะติ ด ตามผล (Follow-up)
ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม อย า งน อ ยหนึ่ ง คู มี
ความแตกตางกัน
ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Analysis) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมมีละตัวแปร ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกตางของ
ตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตามผล (Follow-up) ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
ตัวแปรผลในระยะติดตามผล
การรูเทาทันดานการอาน
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ

ผล

SS

กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
กลุมการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

46.075
59.730
86.436
249.691
183.438
154.162
3.753
1.471

df

MS

F

1 46.075 30.084
39 1.532
1 86.436 13.501
39 6.402
1 183.438 46.406
39 3.953
1 3.753 99.485
39 .038

p
<.001
.001
<.001
<.001

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปรเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนการรูเทาทันดานภาษา การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในระยะติดตามผล (Follow-up) ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร (p<.01)
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ตาราง 15 คาเฉลี่ยของตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตาม (Follow-up) ที่ถูกปรับดวยคะแนน
การรูเทาทันดานภาษากอนเรียน และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือกอนเรียนแลว
ตัวแปรผลการทดลองในระยะติดตามผล
การรูเทาทันดานการอาน
การรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ

กลุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

n
23
22
23
22
23
22
23
22

X
23.80
21.67
21.86
18.94
22.91
18.65
3.34
2.73

S.D.
.28
.27
.56
.56
.44
.44
.04
.04

จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่ปรับดวยตัวแปรรวมแลว คือ การรูเทาทันดาน
ภาษากอนเรียน และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือกอนเรียน แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมทุกตัวแปรผลการทดลอง ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังการทดลองกลุมทดลอง
มีคะแนนการรูเทาทันดานภาษา การรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอการรูเทาทัน ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการอาน ดาน
คณิ ต ศาสตร และด า นวิ ท ยาศาสตร และพฤติ ก รรมการแก ป ญ หาแบบร ว มมื อ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาป ที่ 6
ผูวิจัยไดส รุปสาระสําคัญโดยยอของวิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย
อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 1) เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือระหวางหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรม
การแกปญหาแบบรวมมือในระยะติดตามระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2559
จากโรงเรียนบานนาจาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จํานวน
2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ซึ่งไดรับการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางละ
1 หองเรียน กลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา สวนกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบปกติ
ผู วิ จั ย พั ฒ นากิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา จํ า นวน
4 กิจกรรม เพื่อใชจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดการรูเทาทัน ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก แบบวัดการ
รูเทาทันดานภาษา ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ กอนเริ่มทําการทดลองผูวิจัยไดใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ
และสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ โดยการสังเกตพฤติกรรมใชผูสังเกต 2 คน และ
ไดรับการฝกฝนใหสามารถสังเกตไดสอดคลองกัน จากนั้นผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชั่วโมง หลังจากจัด
ดวยตนเองกับนักเรียนทั้งสองกลุม ใชเวลาในการจัดกิจกรรมกลุมละ 20
กิจกรรมการเรียนรูครบถวนตามที่กําหนดแลว ภายในสัปดาหแรกที่การทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยได
ใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ และสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมืออีก
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ครั้งหนึ่ง และเมื่อเวลาผานไปแลวระยะหนึ่ง ผูวิจัยไดติดตามวัดตัวแปรทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อเปน
การศึกษาความคงทนของตัวแปรที่เกิดจากผลการทดลอง แลวจึงนําคะแนนมาวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้
1. หลังการทดลองนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม
2. การรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือของนักเรียนกลุมทดลองในระยะ
ติดตามผลไมแตกตางไปจากหลังการทดลอง
3. ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือสูงกวากลุมควบคุม

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของทุกตัวแปรสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือระหวาง
หลังการทดลองและระยะติดตามผลทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาการรูเทาทัน
ดานการอานไมแตกตางกันทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม สวนการรูเทาทันดานคณิตศาสตร
การรูเทาทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ไมแตกตางเฉพาะในกลุม
ทดลองเทานั้น หมายความวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษามีความคงทนของตัวแปรผลการทดลองทุกตัวแปร แตในกลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบปกติ มีความคงทนเฉพาะการรูเทาทันดานการอานเทานั้น
3. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในระยะ
ติดตามผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของทุกตัวแปรสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ในขางตน ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือหลังการ
ทดลองระหว างกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีค าเฉลี่ย ของทุกตั วแปรสู งกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้เนื่องจากกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีลักษณะของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสืบเสาะหาความรู
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และใชปญหาเปนฐาน โดยอาศัยการบูรณาการความรูจากหลายศาสตรเขามาใชแกปญหา ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของการจั ด กิ จ กรรมตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557; พรทิพย ศิริภัทราชัย. 2556; อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ.
2556; Reeve. 2013; Lantz. 2009) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมทดลองนั้นเนนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาแนวคิดหรือคนควาหาคําตอบผานการทดลอง รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลตนเอง เนนการลงมือทํา (Learning by Doing) ในลักษณะของโครงการ (Project) รวมมือกัน
ทําเปนทีม (Collaborated) และทํากับปญหาที่มีอยูในชีวิตจริง โดยครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความ
สะดวก (วิ จ ารณ พานิ ช . 2555) ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต เ อาหลั ก การออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม
5 ขั้นตอน มาใชออกแบบกิจกรรมการเรียนรู (อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ. 2556) ซึ่งประกอบดวย
1) การระบุปญหาหรือสถานการณ เพื่อใหนักเรียนวิเคราะหถึงประเด็นปญหาหรือความตองการ
รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ จากขอมูลหรือสถานการณที่กําหนด 2) การคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ เปน
การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการแกไขปญหาตามสถานการณ
หรือเงื่อนไขที่กําหนด โดยวิเคราะหวาจะใชความรูในเรื่องใดบางในการแกปญหา โดยตองสรุปเปน
องคความรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม 3) วางแผนและพัฒนา เปนการออกแบบชิ้นงานโดย
ระดมความคิดของสมาชิกในกลุม ซึ่งการออกแบบชิ้นงานจะแสดงถึงกระบวนการคิดที่เปนลําดับ
ขั้นตอนมาแลว เพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือลงมือปฏิบัติจริง 4) การทดสอบและประเมินผล
เป น การลงมื อ ปฏิ บั ติ ส ร า งชิ้ น งานเพื่ อ แก ป ญ หาตามที่ ไ ด อ อกแบบไว รวมไปถึ ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการแกปญหา และมีการปรับปรุงชิ้นงานตามความจําเปน 5) การนําเสนอผลลัพธ
เป น ขั้ น ตอนที่ เ ป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได นํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนเพื่ อ แก ป ญ หาตาม
สถานการณหรือเงื่อนไขที่กําหนด โดยมีการสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีดําเนินการแกไขเพื่อให
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งเมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมในลักษณะนี้เปนประจํา จึงสงผลใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ลึกซึ้ง (Deeper Learning) ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก เขาใจ
เนื้อหาแกนหลักทางวิชาการไดอยางดี (Mastering Core Content) การคิดวิเคราะหวิจารณและการ
แกปญหาที่ซับซอน (Thinking Critically and Solving Complex Problems) การทํางานรวมกันเปน
ทีม (Working Collaboratively) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively)
และการเปนผูริเริ่มและรับคําวิพากษวิจารณ (Self- Directed and Incorporate Feedback)
(รักษพล ธนานุวงษ. 2556; สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557)
ดวยเหตุผลและกิจกรรมกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาที่ไดกลาวถึงในขางตน
จึงสงผลใหการรูเทาทันดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือที่วัดหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิ จัย ของ พลศั กดิ์ แสงพรมศรี (2558) ที่ ไดศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ โดยไดทําการศึกษากับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 102 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัย
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ในสวนของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณา
การ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมที่
ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Scott (2012) ที่ไดศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
(STEM) ในโรงเรียนมัธยมของสหรัฐอเมริกา จํานวน 10 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เตรียมความพรอมของโรงเรียนใหกับนักเรียนเกี่ยวกับการเขาทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับ STEM
และศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่สมัครใจเขารวมหองเรียน STEM เทียบกับ
นักเรียนระดับเดียวกันที่ไมไดเขารวม ซึ่งผลการศึกษาพบวานักเรียนที่สมัครใจเขารวมหองเรียน
STEM นั้น มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ไดดีกวาเด็กนักเรียนที่ไมไดเขารวมหองเรียน
STEM
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยออกแบบไวยังเนนย้ําใหมีการ
สนับสนุนทางสังคมจากครูผูสอนอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการของกิจกรรม ซึ่งนาจะเปนอีกปจจัย
หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ และส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ของนั ก เรี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ ดุ จ เดื อ น
พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง (2552) ที่ใหขอเสนอแนะไววา การแสดงออกของครูตอนักเรียน
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากจะมีผลตอความรูสึกของนักเรียน เชน แรงจูงใจในการ
เรียนและทัศนคติตอการเรียนแลว ยังมีผลตอพฤติกรรมการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งความตั้งใจและ
ความร ว มมื อ ขณะที่ ค รู ส อน การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมทํ า ให บุ ค คลมี ค วามพร อ มในการเรี ย นและ
สมรรถภาพทางสมอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่มีการประยุกฑใชการสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
แกไขปญหาพฤติกรรม และไดผลอยางเปนรูปธรรม เชน ทิพยวรรณ จุลิรัชนีกร (2552) ที่ไดศึกษา
ผลของการใชเทคนิคการชี้แนะทางวาจาควบคูกับการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจากนิยามของการเสริมแรงทางบวกนี้เปนลักษณะของการ
สนับสนุนทางสังคมอยางหนึ่ง ไดแก การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรซึ่งเปนกระดาษสีรูปสามเหลี่ยม
ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปญหาดวยเทคนิคการ
ชี้แนะดวยวาจาควบคูกับการเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการเผชิญปญหามากกวากลุมที่ไมไดรับ
กิจกรรม เชนเดียวกับงานวิจัยของ พลรพี ทุมมาพันธ (2554) ที่ศึกษาผลการใชโปรแกรมการ
กํากับตนเองรวมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริง โดยใชการสนับสนุนทาง
สังคมของครูทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการ
กํากับตนเองรวมกับการสนับสนุนทางสังคม มีพฤติกรรมการเรียนขณะเรียนในชั้นเรียนสูงกวากลุม
ที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองเพียงอยางเดียวและกลุมที่ไมไดรับโปรแกรม
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2. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือระหวาง
หลังการทดลองและระยะติดตามผลทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาการรูเทาทันดานการ
อานไมแตกตางกันทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม สวนการรูเทาทันดานคณิตศาสตร การรูเทา
ทันดานวิทยาศาสตร และพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ไมแตกตางเฉพาะในกลุมทดลอง
เทานั้น หมายความวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษามีความคงทนของตัวแปรผลการทดลองทุกตัวแปร แตในกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแบบปกติ มีความคงทนเฉพาะการรูเทาทันดานการอานเทานั้น ผลการวิจัยสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2 เพียงบางสวน เนื่องจากผลการศึกษาความคงทน (Retention) ของตัวแปรการ
รูเทาทันดานการอานในกลุมควบคุมก็มีความคงทนเชนเดียวกับกลุมทดลอง สวนตัวแปรที่เหลือ
พบวามีความคงทนเฉพาะในกลุมทดลองเทานั้น ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ธรรมชาติของการเรียนรู
ดานการอานหรือดานภาษานั้น เมื่อผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจนเขาใจแลวยอมยากที่จะลืมเลื่อน ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาของโลแกนและโลแกน (Logan; & Logan. 1974) ที่ไดแบง
ระดับพัฒนาการของเด็กออกเปน 7 ขั้น ไดแก 1) ขั้นเปะปะ (Random Stage) เปนชวงอายุแรก
เกิดถึง 6 เดือน ซึ่งเปนระยะที่เด็กเริ่มเปลงเสียงดัง ๆ ที่ยังไมมีความหมาย 2) ขั้นแยกแยะ (Jargon
Stage) เปนชวงอายุ 6 เดือน ถึง 1 ป เด็กจะสามารถแยกแยะเสียงตาง ๆ ที่เขาไดยินและเด็กจะ
รูสึกพอใจที่จะไดสงเสียง 3) ขั้นเลียนแบบ (Limitation Stage) เปนชวงอายุ 1 – 2 ป ในระยะนี้เด็ก
จะเริ่มเลียนเสียงตาง ๆ ที่เขาไดยิน4) ขั้นขยาย (The Stage of Expansion) เปนชวงอายุ 2-4 ป ใน
ระยะนี้เด็กจะหัดพูดโดยจะเริ่มจากการหัดเรียกชื่อ คน สัตว และสิ่งของที่อยูใกลตัว
เริ่มเขาใจถึงการใชสัญลักษณในการสื่อความหมาย 5) ขั้นโครงสราง (Structure Stage) เปนชวง
อายุ 4-5 ป ขั้นนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถในการรับรูและการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับคํา
และประโยคของตนเองโดยอาศัยการผูกจากคําวลี และประโยคที่ไดยินคนอื่น ๆ พูด เริ่มคิด
กฎเกณฑในการประสมคํา และหาความหมายของคําและวลี 6) ขั้นตอบสนอง (Responding Stage)
เปนชวงอายุ 5-6 ป ในระยะนี้ ความสามารถในการคิดและพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น เริ่ม
พัฒนาภาษาไปสูภาษาที่เปนแบบแผนมากขึ้น และใชภาษาเหลานั้นกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว
7) ขั้นสรางสรรค (Creative Stage) เปนชวงตั้งแตอายุ 6 ปขึ้นไป ในขั้นนี้เด็กเริ่มเขาโรงเรียน เด็กจะ
เลนสนุกกับคํา และหาวิธีสื่อความหมายดวยตัวเลข เด็กในระยะนี้จะพัฒนาวิเคราะหและสรางสรรค
ทักษะในการสื่อความหมายโดยใชถอยคํา สํานวนการเปรียบเทียบและภาษาที่พูดที่เปนนามธรรม
มากขึ้น และเขาจะรูสึกสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียน ดังนั้นจะเห็นไดวา
พัฒนาการเรียนรูดานภาษาของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนพัฒนาการที่อยูในขั้น
สูงสุดแลว ดังนั้นเมื่อเด็กไดเรียนรูภาษาจากกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะมีความแตกตางกันอยางไร เด็ก
ก็จะสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางสรางสรรคไดอยางสม่ําเสมอ และคงอยูไมลด
นอยถอยลงไป จึงสงผลใหการรูเทาทันดานการอานซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการดานภาษาของผูเรียน
มีความคงทน ทั้งในกลุมทดลองที่จัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาและกลุมควบคุมที่จัดกิจกรรม
ตามปกติ
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3. ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือในระยะ
ติดตามผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของทุกตัวแปรสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แมมีบางตัวแปร คือ การรูเทาทันดานการอาน ที่มีความคงทนทั้งใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากการวัดตัวแปรผล
การทดลองในระยะติ ดตามผลแล ว จะพบวาในกลุมทดลองยั งมีค าเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมทุก
ตัวแปร ที่เปนเชนนี้เนื่องจากลักษณะของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบลึกซึ้ง (Deeper Learning) ซึ่งประกอบไปดวย
ลักษณะที่สําคัญ 5
ประการ ไดแก 1)
เขาใจเนื้อหาแกนหลักทางวิชาการไดอยางดี
2) การคิดวิเคราะหวิจารณและการแกปญหาที่ซับซอน 3) การทํางานรวมกันเปนทีม 4) การสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ และ 5) การเปนผูริเริ่มและรับคําวิพากษวิจารณ ซึ่งสงผลใหความรูเกิดการ
เรียนรูแบบฝงแนน และพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ สอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุม
พุทธินิยม (Cognitive Constructivism) ซึ่งอธิบายไดวาพัฒนาการทางเชาวนปญญาของบุคคลมีการ
ปรับตัวโดยใชกลไกพื้นฐาน 2 อยาง คือ กระบวนการดูดซึมเขาสูโครงสราง (Assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) การเรียนรูจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึม
ซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาเดิมที่มีอยู หาก
ขอมูลนั้นไมสัมพันธกับโครงสรางเดิมจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหสมดุล
โดยใช ก ระบวนการปรั บ โครงสร า งทางป ญ ญา และเน น การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยยึ ด หลั ก ที่ สํ า คั ญ
2 ประการ คือ 1) การเรียนรูจากกระบวนการลงมือปฏิบัติ และ 2) การเรียนรูควรเปนองครวม
เนนสภาพจริง และสิ่งที่เปนจริง (Piaget. 1985) ดังนั้นจึงสงผลใหคะแนนจากการวัดตัวแปรผลการ
ทดลองในระยะติดตามของกลุมทดลองยังคงสูงกวากลุมควบคุม

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สนับสนุนแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการออกแบบ
การเรียนรูในลักษณะบูรณาการเนื้อหา รวมทั้งเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันในการเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเชิงลึก ซึ่งสามารถ
นําไปเปนแนวทางของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการในกลุมสาระตาง ๆ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
2. การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาหรือหองเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตาม
แนวสะเต็ มศึก ษา โดยมีค วามจําเป นตองใช สื่อเทคโนโลยี ในการสืบ คนขอมูล หรื อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ
คอมพิ ว เตอร และควรจั ด หาอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
กิจกรรมสะเต็มศึกษาจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้น ครูผูสอนถือ
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะชวยอํานวยการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้นสิ่งที่ครูผูสอน
ควรใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูในแตละครั้งนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนเรียนรู คือ การ
สนับสนุนทางสังคม ทั้งในดานวัสดุอุปกรณ ดานขอมูลขาวสาร ดานอารมณ และดานการใหผลการ
ประเมิน ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ตองการเปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาในกิจกรรมการเรียนรูของ
รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร ที่ไมใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ควรมีการศึกษาโดยใชแบบแผนการทดลองที่แตกตาง เชน อาจเพิ่มกลุมทดลองเขามา
และใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวยผูวิจัยและครูผูสอนเอง โดยกําหนด
ตัวชี้วัดที่นําไปใชออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไวอยางชัดเจน
3. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตัวแปรตามอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เชน ความคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะ
การแกปญหาอยางสรางสรรค เปนตน
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์
อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารยสุปรีชา วงศอารีย
อาจารยประจํากลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. อาจารย ดร.รสวลีย อักษรวงศ
ประธานสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. ดร.ศิริพรรณ ศิริบุญนาม
ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
5. นายประสงค สกุลซง
ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนพินิจราษฎรบาํ รุง จังหวัดกาฬสินธุ
ครูแกนนําการจัดการเรียนรู STEM ดีเดน ประจําปการศึกษา 2558 และ 2559
ของจังหวัดกาฬสินธุ และวิทยากรแกนนําครูสะเต็มศึกษา
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ตัวอยางกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชื่อกิจกรรม : ปลอดแมลงวัน ปลอดโรค
ผังความคิดของกิจกรรม
Science
‐ สํารวจและอภิปรายความสัมพันธ
ของแมลงวันในแหลงที่อยูตา งๆ
‐ อธิบายวงจรชีวิตและการ
เจริญเติบโตของแมลงวัน
‐ อธิบายพฤติกรรมการดํารงชีวติ ของ
แมลงวันกับการเปนพาหะนําเชื้อโรค

Technology
‐ ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนและ
รวบรวมขอมูล
‐ ออกแบบสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจอยางปลอดภัย โดยอาศัย
พื้นฐานจากขอมูลที่รวบรวม ผาน
การรางเปนภาพตนแบบหรือภาพ
สามมิติ
‐ นําความรูและทักษะการสรางชิ้นงาน
ไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ
เครื่องใชจากภาพตนแบบ

ปลอดแมลงวัน ปลอดโรค

Engineering
‐ ใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการสรางหรือผลิต
ชิ้นงานเพื่อแกปญหาดังนี้
1. ออกแบบเครือ่ งดักแมลงวัน
2. สรางเครื่องดักแมลงวัน

Mathematics
‐ เปรียบเทียบจํานวนแมลงวันที่ดักจับ
ไดจากชวงเวลาตางๆ
‐ เปรียบเทียบจํานวนแมลงวันที่ดักจับ
ไดจากแหลงที่อยูตางๆ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) วิทยาศาสตร
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวติ ตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.6/1 สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตางๆ
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.6/3 สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวางการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น
2) เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและ
สรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรค ตอชีวติ สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ง 2.1 ป.6/2 สรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจ อยางปลอดภัย โดยกําหนด
ปญหา หรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง
3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสราง และ ประเมินผล
ตัวชี้วัด ง 2.1 ป.6/3 นําความรูและทักษะการสรางชิ้นงานไป ประยุกตในการสราง
สิ่งของเครื่องใช
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.6/2 ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล
3) วิศวกรรมศาสตร (ไมมีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางชัดเจน แตกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเทียบเคียงไดกับกระบวนการเทคโนโลยี ในสาระเทคโนโลยี ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสรางหรือผลิตชิ้นงานเพื่อแกปญหาใน
ชีวติ ประจําวัน ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นระบุปญหา 2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ
3) ขั้นวางแผนและพัฒนา 4) ขั้นทดสอบและประเมินผล และ 5) ขั้นนําเสนอผลลัพธ
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4) คณิตศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการ
นําไปใชในชีวติ จริง
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลําดับ (จํานวน) เศษสวนและทศนิยมไมเกิน
3 ตําแหนง
มาตรฐานการเรียนรู ค 5.1 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
ตัวชี้วัด ค 5.1 ป.6/2 เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเสน
จุดประสงคของกิจกรรม
1. สืบคนขอมูลและอธิบายพฤติกรรมการดํารงชีวิตของแมลงวันได
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือดักจับแมลงวันจากวัสดุในทองถิ่นอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย
3. บันทึกขอมูลจํานวนแมลงวันที่สามารถดักจับได
4. นําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทงได
วัสดุ/อุปกรณ
1. วัสดุสําหรับทําเครื่องดักจับแมลงวัน เชน ขวดน้ําพลาสติก ไมไผ เปนตน
2. อาหารสําหรับใชเปนเหยื่อลอแมลงวัน
3. กรรไกร
4. คัตเตอร
5. เทปกาวหรือกระดาษกาว
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1) ขั้นระบุปญหา (Identify a Challenge)
1.1) ครูนํานักเรียนลงพื้นทีจ่ ริงและนําเสนอปญหาแมลงวันที่มีจํานวนมากในบริเวณ
โรงเรียนโดยเฉพาะที่โรงอาหาร ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได
1.2) ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละเทา ๆ กัน 4-5 คน และใหคละ
ความสามารถ จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอปญหาที่เกี่ยวของกับการมีแมลงวันจํานวนมาก
ในบริเวณโรงอาหาร โดยอาจเขียนสรุปเปนแผนผังความคิดแลวนําเสนอ
1.3) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกรอบของปญหาใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
เชน การมีแมลงวันจํานวนมากบริเวณโรงอาหาร อาจกอใหเกิดโรคตางๆ ได ควรหาวิธีกําจัดกําจัด
ใหหมดไปจากโรงอาหาร
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2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (Explor Ideas)
2.1) นักเรียนแตละกลุมสืบคนและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของแมลงวัน เชน ลักษณะรูปราง
การดํารงชีวิต วงจรชีวติ แหลงที่อยูอาศัย อาหาร พฤติกรรมการดํารงชีวิต เปนตน โดยสืบคนจาก
เอกสารตํารา หรือสืบคนจากอินเทอรเน็ต
2.2) นักเรียนชวยกันสืบคนวิธีกําจัดแมลงวัน ทั้งการไลแมลงวันโดยใชวัสดุอุปกรณที่มีอยู
ตามธรรมชาติ การดักจับโดยใชสารเคมี และการสรางเครื่องมือ/อุปกรณเพื่อดักจับแมลงวัน
2.3) นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคนควา โดยอาจเขียนเปนแผนผังความคิด จากนั้นครู
และนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงขอดีขอเสีย ระหวางการไลแมลงวันกับการดักจับแมลงวันแตละวิธี
เชน
- การไลแมลงวันโดยอุปกรณที่มีอยูตามธรรมชาติมีขอ ดีขอเสียอยางไร
- การดักจับแมลงวันโดยใชสารเคมีมีขอดีขอ เสียอยางไร
- การดักจับแมลงวันดวยเครือ่ งมือที่ประดิษฐจากอุปกรณที่มีในทองถิ่นมีขอดีขอเสีย
อยางไร
- ควรเลือกวิธใี ดไปใชกําจัดแมลงวันที่มีในบริเวณโรงอาหาร
3) ขั้นวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop)
3.1) นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ไดมาอภิปรายรวมกัน เพื่อเลือกวิธีกําจัดแมลงวันที่ดี
ที่สุด ระหวางไลแมลงวันกับหาวิธีดักจับแมลงวัน เชน
- หากเลือกไลเมลงวัน แมลงวันจะยังคงอยูเ หมือนเดิม ไมลดปริมาณ
- การตีหรือฆาแมลงวัน ทําใหเกิดความสกปรกจากซากแมลงวันทีต่ าย และอาจดึงดูด
ใหแมลงวันเขามามากยิ่งขึ้น
- การใชสารเคมีฆา แมลงวันไดผลเร็ว แตอาจสงผลเสียตอมนุษยได
- หากตองการสรางเครื่องมือดักจับแมลงวันจากวัสดุอปุ กรณที่มีในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ เครื่องดักจับแมลงวันนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร
3.2) นักเรียนแตละกลุมออกแบบวิธีกําจัดแมลงวันโดยการดักจับ หากกลุมใดเลือกที่จะ
สรางเครื่องดักจับแมลงวัน ควรใหรว มกันออกแบบวิธีการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดักจับ
แมลงวันดวย
3.3) นักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่ในการจัดหาวัสดุเพื่อนํามาใชผลิตเครื่องไลหรือดักจับ
แมลงวัน ตามที่ไดออกแบบไว
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4) ขั้นทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate)
4.1) นักเรียนแตละกลุมลงมือสรางเครื่องไลหรือเครื่องดักจับแมลงวัน ตามที่ไดรว มกัน
ออกแบบไวภายในเวลาที่กาํ หนด
4.2) แตละกลุม ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องไลแมลงวันหรือเครื่องดักจับแมลงวัน
จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้น ดวยวิธีการประเมินที่ไดออกแบบไว
4.3) นักเรียนแตละกลุมบันทึกขอมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องไลแมลงวันหรือ
เครื่องดักจับแมลงวันเพื่อใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
- สถานที่เลือกวางเครื่องดักจับแมลงวันกับจํานวนแมลงวันที่ดักจับได
- ชวงระยะเวลากับจํานวนแมลงวันที่ดักจับได
- ชนิดของเหยื่อลอที่ใชกับจํานวนแมลงวันที่ดักจับได
5) ขั้นนําเสนอผลลัพธ (Present the Solution)
5.1) นักเรียนแตละกลุมนําเสนอเครื่องไลแมลงวันหรือเครื่องดักจับแมลงวันวาใชวสั ดุ/
อุปกรณอะไรบาง และมีหลักการทํางานอยางไร
5.2) นักเรียนแตละกลุมนําเสนอประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้น เพื่อเปรียบเทียบให
เห็นความแตกตางของขอมูล โยอาจนําเสนอใหอยูในรูปแบบทีเ่ ขาใจไดงายขึ้น เชน ตารางบันทึก
ขอมูล หรือแผนภูมิแทง
5.3) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้
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การสนับสนุนทางสังคมในกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นระบุปญหา
1) ครูนํานักเรียนลง
พื้นที่จริงและนําเสนอ
ปญหาแมลงวันที่มี
จํานวนมาก ซึ่งอาจเปน
สาเหตุของการเกิดโรค
2) ครูแบงกลุม
นักเรียน จากนั้นให
นักเรียนแตละกลุม
นําเสนอปญหาที่
เกี่ยวของกับการมี
แมลงวันจํานวนมากใน
บริเวณโรงอาหาร
3) ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปกรอบของ
ปญหาใหชัดเจน
ขั้นคนหาแนวคิดที่
เกี่ยวของ
4) นักเรียนแตละกลุม
สืบคนและรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของกับแมลงวัน
5) นักเรียนชวยกัน
สืบคนวิธีการไลและดัก
จับแมลงวัน
6) นักเรียนแตละกลุม
รวมกันอภิปรายถึงขอดี
ขอเสียระหวางการไล
แมลงวันกันการดักจับ
แมลงวันแตละวิธี

การสนับสนุนทางสังคม การพัฒนาตัวแปรตาม

ผลลัพธ/วิธีประเมิน
ผลลัพธ
- เขาใจและระบุปญหา
ไดชัดเจน
วิธีการประเมิน
- แบบมาตรประเมินคา

ดานขอมูลขาวสาร
- นําเสนอสภาพปญหา
ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
แมลงวัน
ดานใหผลการประเมิน
- ใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการะบุประเด็น
ปญหา

การรูเทาทันดาน
วิทยาศาสตร
- การระบุปญหาที่
ตองการตรวจสอบดวย
วิทยาศาสตรอยางชัดเจน
พฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ
- การรับรูและเขาใจ
ปญหารวมกัน

ดานเครื่องมือ
- จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สืบคนใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
ดานขาวสาร
- จัดเตรียมแหลงสืบคน
เบื้องตน
ดานใหผลการประเมิน
- ใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับวิธีการกําจัด
แมลงวัน

การรูเทาทันดาน
ผลลัพธ
การอาน
- คนหาขอมูลได
ครอบคลุมกับประเด็น
- การคนหาตําแหนง
ปญหา
ขอมูลที่ตองการ
- การเชื่อมโยงขอมูลของ
เรื่องที่อาน
วิธีการประเมิน
- การสะทอนความคิดเห็น
- แบบมาตรประเมินคา
และประเมินเรื่องที่อาน
พฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ
- การรับรูและเขาใจ
ปญหาและขอสนเทศ
รวมกัน
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การสนับสนุนทางสังคมในกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นวางแผนและพัฒนา
7) นักเรียนแตละกลุม
นําขอมูลที่ไดมาอภิปราย
รวมกันเพื่อเลือกวิธีกําจัด
แมลงวันที่ดีที่สุด
8) นักเรียนแตละกลุม
ออกแบบวิธีกําจัด
แมลงวันและวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ
9) นักเรียนแตละกลุม
แบงหนาที่ในการจัดหา
วัสดุ
ขั้นทดสอบและ
ประเมินผล
10) นักเรียนแตละ
กลุมลงมือประดิษฐ
เครื่องมือไลหรือดักจับ
แมลงวัน
11) นักเรียนแตละ
กลุมทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
สิ่งประดิษฐ
12) นักเรียนแตละ
กลุมบันทึกขอมูลและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสิ่งประดิษฐ

การสนับสนุนทางสังคม การพัฒนาตัวแปรตาม

ผลลัพธ/วิธีประเมิน

ดานใหผลการประเมิน
- ใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับความเหมาะสม
และความเปนไปไดของ
การออกแบบเครื่องดัก
จับหรือเครื่องไลแมลง
ดานอารมณ
- เอาใจใสตอขอมูลที่แต
ละกลุมนําเสนอเพื่อให
ขอเสนอแนะที่เหมาะสม

ผลลัพธ
การรูเทาทันดาน
วิทยาศาสตร
- นําเสนอวิธีแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม
- การประเมินและ
ออกแบบกระบวนการสืบ วิธีการประเมิน
เสาะหาความรู
- แบบมาตรประเมินคา
พฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ
- การเขาใจในปญหาและรู
แนวทางแกปญหาที่
เหมาะสมรวมกัน
อื่น ๆ
- ออกแบบผลิตภัณฑได
เหมาะสมกับปญหา

ดานเครื่องมือ
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เพิ่มเติมในสวนที่ยังไม
ครบถวน
ดานอารมณ
- ใหขอเสนอแนะและคํา
ชื่นชมเพื่อใหแตละกลุม
ดําเนินการไดสําเร็จ

ผลลัพธ
การรูเทาทันดาน
คณิตศาสตร
- ไดชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ
- การตีความและ
ประเมินผลลัพธ
พฤติกรรมการ
วิธีการประเมิน
แกปญหาแบบรวมมือ
- แบบมาตรประเมินคา
- การเขาใจบทบาทของ
ตนเองและสมาชิกในกลุม
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การสนับสนุนทางสังคมในกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเสนอผลลัพธ
13) นักเรียนแตละ
กลุมนําเสนอสิ่งประดิษฐ
วาผลิตจากวัสดุอะไร และ
มีหลักการทํางานอยางไร
14) นักเรียนแตละ
กลุมนําเสนอ
ประสิทธิภาพของ
สิ่งประดิษฐที่สรางขึ้น
15) ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
จากกิจกรรมนี้

การสนับสนุนทางสังคม การพัฒนาตัวแปรตาม
ดานใหผลการประเมิน
- ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา
ชิ้นงานตอไป
ดานอารมณ
- รับฟงการนําเสนออยาง
จริงใจ และใหคําชมเชย
ในความสําเร็จ

การรูเทาทันดาน
การอาน
- การประเมินหรือรวม
แสดงความคิดเห็น
การรูเทาทันดาน
คณิตศาสตร
- การตีความและ
ประเมินผลลัพธ
พฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือ
- การอธิบายและประเมิน
วิธีการที่ใชหาคําตอบ

ผลลัพธ/วิธีประเมิน
ผลลัพธ
- นําเสนอขอมูลได
ชัดเจน นาสนใจ
วิธีการประเมิน
- แบบมาตรประเมินคา

เกณฑการวัดและประเมินผล
การประเมิน

ระดับการประเมิน
ดี
พอใช
การระบุประเด็นปญหา
ชัดเจนและสามารถระบุ
ชัดเจนแตยากตอการ
สาเหตุของปญหาได
ระบุสาเหตุของปญหา
อธิบายพฤติกรรมและ
อธิบายพฤติกรรมหรือ
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมและ การดํารงชีวิตของแมลงวัน การดํารงชีวิตของแมลงวัน
ไดครบถวนชัดเจน
ไดเพียงประเด็นเดียว
การดํารงชีวิตของ
แมลงวัน
การออกแบบและการ
ออกแบบชิ้นงานโดยมี
ออกแบบชิ้นงานโดยมี
สรางชิ้นงาน
ความเปนไปได และสราง ความเปนไปได แตสรางไม
ไดสําเร็จตามแบบ
สําเร็จ หรือไมตามแบบ
ประสิทธิภาพของ
กําจัดแมลงวันโดยไม
กําจัดแมลงวันไดแต
ชิ้นงาน
สงผลเสียตอมนุษย
สงผลเสียตอมนุษย
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอนาสนใจ
การนําเสนอไมนาสนใจ
สื่อสารไดชัดเจน
แตสื่อสารไดชัดเจน

ปรับปรุง
คลุมเครือและระบุ
สาเหตุของปญหาไมได
ไมสามารถอธิบายได
ทั้งพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิตของแมลงวัน
ออกแบบชิ้นงานไมได
และสรางไมสําเร็จ
ไมสามารถกําจัด
แมลงวันได
การนําเสนอไมนาสนใจ
และสื่อสารไมชัดเจน
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สื่อและแหลงเรียนรู
1) สถานที่จริง ไดแก โรงอาหารของโรงเรียน ที่ทิ้งขยะ
2) เอกสารตํารา/หนังสือเรียน/หองสมุดโรงเรียน
3) เครื่องพิวเตอรสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
ตัวอยางแหลงสืบคนขอมูล
1) พฤติกรรมแมลงวัน.
http://www.cnkservicecenter.com/บริการ/แมลงวัน/พฤติกรรมของแมลงวัน/
2) แมลงวัน. http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Fly.htm
3) แมลงวัน. http://th.wikipedia.org/wiki/แมลงวัน
4) แมลงวันและแมลงวันบาน. http://pasusat.com/แมลงวัน/
5) วิธีไลแมลงวันสารพัดสูตรใหหมดไปจากบาน.
http://home.kapook.com/view97127.html
6) 10 เคล็ดลับกําจัดแมลงวันจากของกนครัว. http://home.sanook.com/5613/
7) 9 วิธีทํากับดักแมลงวัน กําจัดแมลงวันทีเดียวใหตายยกฝูง.
http://home.kapook.com/view150330.html
บันทึกผลการจัดกิจกรรม
1) การสนับสนุนทางสังคมของครูผูสอน
[ ] ดานเครื่องมือ ................................................................................................
..................................................................................................................................................
[ ] ดานอารมณ ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
[ ] ดานขอมูลขาวสาร .........................................................................................
..................................................................................................................................................
[ ] ดานการใหผลการประเมิน .............................................................................
..................................................................................................................................................
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2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผูสอน
(นายจักรเพชร สุริยะกมล)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. 2559
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แบบวัดการรูเ ทาทันดานการอาน (Reading Literacy)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 19 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาที่ใช 30 นาที
___________________________________
คําชี้แจงในการตอบแบบวัด
ลักษณะของแบบวัดจะเปนการถามเกี่ยวกับสถานการณที่กําหนดให ซึ่งการตอบคําถาม
ในแตละสถานการณมีหลายลักษณะ ไดแก
1. การเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากตัวเลือกที่กําหนดให 4 ตัวเลือก
2. การเลือกตอบหลายคําตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให
3. การเลือกตอบเชิงซอน เปนการเลือกตอบ “ใช-ไมใช” หรือ “จริง-ไมจริง” จาก
ขอความที่กําหนดใหพิจารณาจนครบทุกขอ
4. การเขียนคําตอบแบบสัน้ ๆ เปนการเขียนตอบอยางสั้น ๆ ใหไดใจความสมบูรณ
5. การเขียนตอบแบบอิสระ เปนการเขียนตอบที่มีการอธิบายขยายความหรือ
ยกตัวอยางมาประกอบ เพือ่ ใหไดคําตอบที่สมบูรณ
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อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับ “จดหมายลา” ตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2 (4 คะแนน)

1) ผูเขียนจดหมายลาฉบับนี้คือใคร
ตอบ
..................................................................................................................................................
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2) ครูประจําชั้นไดยกตัวอยางจดหมายลาฉบับนี้ใหนกั เรียนฟง พรอมทั้งแนะนําใหขออนุญาตลา
ปวยแทนหากมีความจําเปนในลักษณะนี้ นักเรียนคิดวาเหตุผลใดสนับสนุนความคิดของครูได
เหมาะสมที่สดุ
ขอความ
ใช ไมใช
2.1) ครูเห็นวานักเรียนตองหยุดเรียนเนื่องจากอาการเจ็บปวยตอเนือ่ ง
2.2) เด็กคนที่ลาครูคือลูกศิษยคนโปรดที่ครูรัก
2.3) เด็กคนที่ลาครูเรียนเกงที่สุดในชั้นเรียน
2.4) การไปพบแพทยตามนัดถือเปนการติดตามเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย
ศึกษา “วงจรชีวติ แมลงวัน” ตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 3-5 (4 คะแนน)

แบบ ก

แบบ ข

3) วงจรชีวิตแมลงวันระยะใดที่สามารถแบงเปนระยะยอย ๆ ไดอีก
1. ระยะไข
2. ระยะตัวหนอน
3. ระยะดักแด
4. ระยะตัวเต็มวัย
4) วงจรชีวิตของแมลงวันแบบ ก และแบบ ข สื่อความหมายแตกตางกันอยางไร
ตอบ
..................................................................................................................................................

118
5) ถาใหเลือกนําแผนผังวงจรชีวิตแมลงวันไปใช นักเรียนจะเลือกใชแบบ ก หรือแบบ ข
เพราะเหตุใด
ตอบ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
จากขอมูล “วิธีลางผัก” ที่กําหนดให ใชเปนขอมูลเพื่อคําถามขอ 6-8 (4 คะแนน)

6) การลางผักดวยวิธีใดลดสารฆาแมลงไดดีที่สุด
ตอบ ........................................................................................................................................
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7) การลางผักวิธีใดมีขั้นตอนที่แตกตางจากวิธีอื่น ๆ
1. ใชดางทับทิม
2. ใชน้ําไหลผาน
3. ใชน้ําสมสายชู
4. ใชเกลือปน
8) หากนักเรียนลางผักเองจะเลือกใชวิธกี ารใด เพราะเหตุใด
ตอบ ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
จากประกาศเตือนภัย “พายุฤดูรอน” ใชเปนขอมูลเพื่อตอบคําถามขอ 9-11 (5 คะแนน)

9) พิจารณาขอความตอไปนี้แลวตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
9.1) ภาคใตไมใชพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดพายุฤดูรอน
9.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเสี่ยงตอการเกิดพายุฤดูรอนมากที่สุด
9.3) กรุงเทพมหานครอยูในกลุมที่ตองรับมือกับพายุฤดูรอน
9.4) ปจจุบันนี้ จังหวัดที่ปรากฏรายชื่อยังคงตองเตรียมรับมือกับพายุฤดูรอน
ตอไป

ใช

ไมใช
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10) หากนักเรียนอาศัยอยูในจังหวัดเหลานี้จะเตรียมรับมือกับพายุฤดูรอนอยางไรบาง
ตอบ ......................................................................................................................................
11) ประกาศฉบับนี้มีประโยชนอยางไร
ตอบ .....................................................................................................................................
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “นาฬิกาชีวิต” แลวตอบคําถามขอ 12-14 (4 คะแนน)

12) ความจําของมนุษยจะทํางานไดดีที่สุดในชวงเวลาใด
1. 06.00 น.
2. 09.00 น.
3. 10.00 น.
4. 11.00 น.
13) สมชายนั่งอยูที่ทํางานรูสึกวาตนเองมีอาการงวงนอน เหตุการณนี้นาจะเกิดชวงเวลาใด
ตอบ .......................................................................................................................................
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14) เพื่อใหผลงานออกมาดีที่สุดนักเรียนควรเลือกทําการบานหลังจากเลิกเรียนในชวงเวลาใด
เพราะเหตุใด
ตอบ ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ใหศึกษาขอมูลปายรณรงคเกี่ยวกับ “การลงประชามติ” แลวตอบคําถามขอ 15-16 (4 คะแนน)

15) ขอใดตอไปนี้ไมสามารถกระทําได ในการออกเสียงลงประชามติครั้งนี้
1. ใชสทิ ธิ์ออกเสียงลงประชามตินอกพื้นที่
2. ไปใชสทิ ธิห์ ลังเวลา 15.00 น. แตไมเกิน 16.00 น.
3. ใชสทิ ธิ์ออกเสียงลงประชามติลว งหนา
4. ลงทะเบียนขอใชสิทธิ์นอกเขตผานระบบออนไลน
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16) พิจารณาขอความตอไปนี้แลวเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
ใช ไมใช
16.1) ผูมีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติตองมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ
16.2) การลงประชามติในครั้งนี้มีเพียงประเด็นหรือคําถามเดียวเทานัน้
16.3) วันออกเสียงลงประชามติเปนวันหยุดราชการ
16.4) ผูมีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติตองกลับไปใชสทิ ธิ์ทบี่ านเกิดของตนเอง
เทานั้น
อานรายละเอียดของขาว “โปรเม” มาแรง นําเดี่ยว 6 อันเดอรพาร แลวตอบคําถามขอ 17-19
(5 คะแนน)

ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2559
17) จากขาวที่นําเสนอ สรุปเหรียญจากกีฬาโอลิมปกของประเทศไทยมีกี่เหรียญ ชนิดใดบาง
ตอบ ........................................................................................................................................
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18) พิจารณาขอความตอไปนี้วาขอใดคือขอเท็จจริงที่ไดจากขาวทีน่ ําเสนอ
ขอความ
ใช ไมใช
18.1) ประเทศไทยไดสองเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด
18.2) กีฬาโอลิมปก 2016 มีชื่อวา “ริโอเกมส”
18.3) “วิว” เยาวภา บุรพลชัย คือหนึ่งในผูควาเหรียญจากกีฬาโอลิมปกครั้งนี้
19) เมื่ออานขาวที่นําเสนอแลว ขอใดคือสิ่งที่นักเรียนควรนํามาเปนขอคิดในการดําเนินชีวิตของ
นักเรียน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. การควาเหรียญจากกีฬาโอลิมปกเปนเรื่องยาก
2. ตองขยันฝกซอมกีฬาที่ตนชื่นชอบอยางสม่ําเสมอหากตองการประสบผลสําเร็จ
3. การกตัญูกตเวทีตอผูม ีพระคุณยอมนํามาซึ่งความสําเร็จในทุก ๆ ดาน
4. ตองทุมเทใหกับการเลนกีฬาเพื่อชื่อเสียงและเงินทอง
5. การทําอะไรใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยสิ่งศักดิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือชวยเสมอ
____________________________________________
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แบบวัดการรูเ ทาทันดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 13 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาที่ใช 45 นาที
___________________________________
คําชี้แจงในการตอบแบบวัด
ลักษณะของแบบวัดจะเปนการถามเกี่ยวกับสถานการณที่กําหนดให ซึ่งการตอบคําถาม
ในแตละสถานการณมีหลายลักษณะ ไดแก
1. การเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากตัวเลือกที่กําหนดให 4 ตัวเลือก
2. การเลือกตอบหลายคําตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให
3. การเลือกตอบเชิงซอน เปนการเลือกตอบ “ใช-ไมใช” หรือ “จริง-เท็จ” จากขอความ
ที่กําหนดใหพิจารณาจนครบทุกขอ
4. การเขียนคําตอบแบบสัน้ ๆ เปนการเขียนตอบอยางสั้น ๆ ใหไดใจความสมบูรณ
5. การเขียนตอบแบบอิสระ เปนการเขียนตอบที่มีการอธิบายวิธีคดิ เพื่อหาคําตอบ
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7.00 m

ใหดูแผนผัง “บานใหมของฉัน” แลวตอบคําถามขอ 1-3 (5 คะแนน)

1) ความยาวของที่ดินแปลงนี้ใกลเคียงกับขอใดมากทีส่ ุด
1. 5 เมตร
2. 6 เมตร
3. 7 เมตร
4. 8 เมตร
2) ตองการปลูกตนไมตามแนวยาวของบานฝงหองนอน โดยใหหางกัน 1.5 เมตร และใหตน แรก
กับตนสุดทายตรงกับขอบบานพอดี จะปลูกตนไมไดทงั้ หมดกี่ตน
คําตอบ ..................................................................................................................................
3) พิจารณาขอความตอไปนี้วา “เปนจริง” หรือ “เปนเท็จ”
ขอความ
1) ตัวบานไมรวมระเฉลียงและบริเวณซักลาง เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2) ขนาดของบานทั้งหมด ดานยาวมีความยาวกวาดานกวาง 2.20 เมตร
3) หากตองการสรางหองน้ําเพิ่มเติมอีกหนึ่งหอง โดยสรางไวขางในหองนอน
2 และใหความยาวบานเทาเดิม หองน้ําจะมีความกวางมากที่สุดแค 1 เมตร
4) บันไดตรงทางขึ้นเฉลียงหนาบานจะมีความกวาง 1.20 เมตร

จริง

เท็จ
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พิจารณา “แรเงาปริศนา” และใชเปนขอมูลตอบคําถามขอ 4-5 (7 คะแนน)

4) จากรูปแรเงาปริศนาที่กาํ หนดให พิจารณาเลือกขอที่ถูกตอง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
16
ของพื้นที่ทั้งหมด
81
34
พื้นที่ระบายสีฟาคิดเปน
ของพื้นที่ทั้งหมด
64
14
พื้นที่ระบายสีเขียวคิดเปน
ของพื้นที่ทั้งหมด
81
16
พื้นที่ระบายสีแดงคิดเปน
ของพื้นที่ระบายสีทั้งหมด
64
18
พื้นที่ไมระบายสีคิดเปน
ของพื้นที่ทั้งหมด
81
17
พื้นที่ไมระบายสีคิดเปน
ของพื้นที่ทั้งหมด
81
67
พื้นที่ไมระบายสีเขียวคิดเปน
ของพื้นที่ทั้งหมด
81

1. พื้นที่ระบายสีแดงคิดเปน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5) จงแสดงวิธีหาคําตอบวาสวนที่แรเงาทั้งหมดคิดเปนเศษสวนเทาใด
คําตอบ ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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รานคาแหงหนึ่งพยายามจัดผลไมใสกลองดังขอมูลดานลาง ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 6-7 (5
คะแนน)
ผลไมที่ตองการจัดลงกลอง มีดังนี้
- สับปะรด จํานวน 10 ผล
- สม 45 ผล
- กลวยหอม 15 ผล
- แตงโม 20 ผล

6) จัดผลไมลงกลองใหไดกลองละเทาๆ กัน โดยแยกชนิดไมปะปนกันและไมใหผลไมเหลือ
พิจารณาวาขอใด “จริง” หรือ “เท็จ”
ขอความ
1) สับปะรดและแตงโม ไดมากที่สุดกลองละ 10 ผล
2) กลวยหอมและสม ไดมากที่สุดกลองละ 15 ผล
3) สับปะรด สม และกลวยหอม ไดมากที่สุดกลองละ 10 ผล
4) สับปะรด กลวยหอม และแตงโม ไดมากที่สุดกลองละ 15 ผล

จริง

เท็จ

7) ถาตองการจัดผลไมทั้ง 4 ชนิดลงในกลองกลองละเทา ๆ กัน โดยแยกชนิดไมปนกันและไมให
ผลไมเหลือ จะบรรจุไดมากที่สุดกลองละกี่ผล และผลไมที่บรรจุกลองไดมากที่สุดมีจํานวนทั้งหมดกี่
กลอง จงหาคําตอบพรอมแสดงวิธีทํา
คําตอบ ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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พิจารณาขอมูลการเปดไฟแสงสี แลวตอบคําถามขอ 8-9 (3 คะแนน)
ชิงชาสวรรคในงานวัดแหงหนึ่งเปด
ไฟแสงสีใหกระพริบสลับกันไป ดังนี้
- หลอดสีฟา ติดทุก ๆ 3 วินาที
- หลอดสีเขียว ติดทุก ๆ 5 วินาที
- หลอดสีแดง ติดทุก ๆ 7 วินาที
8) ถางานรําวงเริ่มเวลา 19.00 น. และเวทีเปดไฟสามดวงนี้พรอมกัน เวลาผานไปอีกกี่วินาที
ไฟสามดวงนี้จึงจะติดพรอมกันอีกครั้ง
1. 7 วินาที
2. 15 วินาที
3. 75 วินาที
4. 105 วินาที
9) พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลือกขอที่ถูกตอง
1. เมื่อเปดไฟสีฟากับสีเขียวพรอมกัน ไฟสองดวงจะติดพรอมกันอีกครั้งเมื่อเวลา
ผานไป 15 วินาที
2. เมื่อเปดไฟสีเขียวกับสีแดงพรอมกันไฟสองดวงจะติดพรอมกันอีกครั้งเมื่อเวลา
ผานไป 35 วินาที
3. เมื่อเปดไฟสีฟากับสีแดงพรอมกัน ไฟสองดวงจะติดพรอมกันอีกครั้งเมื่อเวลา
ผานไป 15 วินาที
4. เปดไฟสามดวงพรอมกันเวลา 20.00 น. เมื่อเวลา 21.05 น. ไฟทั้งสามดวงจะติด
พรอมกันอีกครั้ง
พิจารณาขอมูล “การออมเงิน” ของเด็กหญิงวนิดา แลวตอบคําถามขอ 10-11 (6 คะแนน)
เด็กหญิงวนิดาออมเงินที่เหลือจากการไปโรงเรียนในวันจันทร-ศุกร เปนเวลา
3 สัปดาห ดังนี้
สัปดาหที่ 1 ไดเงินไปโรงเรียนวันละ 50 บาท ออมเงิน 1 ใน 5 สวนของแตละวัน
สัปดาหที่ 2 ไดเงินไปโรงเรียนทั้งสัปดาห 250 บาท ออมเงิน

2
ของเงินทั้งหมด
5

สัปดาหที่ 3 ไดเงินไปโรงเรียนมากกวาสัปดาหแรกวันละ 10 บาท และออมเงิน
เทากันกับสัปดาหแรก
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10) พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
1) สัปดาหที่ 1 วนิดาออมเงินไดวันละ 10 บาท
2) สัปดาหที่ 2 วนิดาออมเงินได 50 บาท
3) สัปดาหที่ 3 วนิดาออมเงินไดวันละ 12 บาท
4) สัปดาหแรกออมเงินไดมากกวาสัปดาหที่ 3 เปนเงิน 12 บาท
5) สัปดาหที่ออมเงินไดมากที่สุดคือ สัปดาหที่ 2

ใช

ไมใช

11) เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 3 เด็กหญิงวนิดาจะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาท ใหแสดงวิธีหาคําตอบ
คําตอบ ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
พิจารณาขอมูล “ปริศนารังผึ้ง” แลวตอบคําถามขอ 12-13 (4 คะแนน)
ผึ้งฝูงหนึ่งชวยกันสรางรัง ผลปรากฏดังนี้

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3
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12) พิจารณาขอความตอไปนี้วา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
1) จํานวนแถวของรังผึ้งเกี่ยวของกับจํานวนวันที่ใชในการสรางรังผึ้ง
2) วันที่ 4 ผึ้งจะสามารถสรางรังผึ้งได 4 แถว
3) ยิ่งจํานวนวันเพิ่มขึ้น จํานวนรังผึ้งทีส่ รางไดยิ่งจะลดจํานวนลง

ใช

ไมใช

13) จงแสดงวิธีหาคําตอบเพื่อหาวาในวันที่ 7 ผึ้งจะสรางรังไดทั้งหมดกี่รัง
คําตอบ ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................*......................................................................................................................
..................................................................................................................................................

__________________________________________
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แบบวัดการรูเ ทาทันดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 17 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาที่ใช 30 นาที
___________________________________
คําชี้แจงในการตอบแบบวัด
ลักษณะของแบบวัดจะเปนการถามเกี่ยวกับสถานการณที่กําหนดให ซึ่งการตอบคําถาม
ในแตละสถานการณมีหลายลักษณะ ไดแก
1. การเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากตัวเลือกที่กําหนดให 4 ตัวเลือก
2. การเลือกตอบหลายคําตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให
3. การเลือกตอบเชิงซอน เปนการเลือกตอบ “ใช-ไมใช” หรือ “จริง-ไมจริง” จาก
ขอความที่กําหนดใหพิจารณาจนครบทุกขอ
4. การเขียนคําตอบแบบสัน้ ๆ เปนการเขียนตอบอยางสั้น ๆ ใหไดใจความสมบูรณ
5. การเขียนตอบแบบอิสระ เปนการเขียนตอบที่มีการอธิบายขยายความหรือ
ยกตัวอยางมาประกอบ เพือ่ ใหไดคําตอบที่สมบูรณ
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ศึกษาขอมูลจาก “ธงโภชนาการ” แลวตอบคําถามขอ 1-2 (3 คะแนน)

1) สารอาหารที่รางกายควรไดรับมากที่สุดในแตละวันคือขอใด
1. โปรตีน
2. คารโบไฮเดรต
3. วิตามินและเกลือแร
4. ไขมัน
2) การศึกษาในประเด็นใดตอไปนี้เกี่ยวของกับเรื่องธงโภชนาการ
ขอความ
2.1) เนื้อสัตวประเภทใดสามารถยอยไดงายที่สุด
2.2) ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับในแตละวัน
2.3) แยกประเภทสารอาหารที่รับประทานใน 1 มื้อ
2.4) อาหารที่เหมาะกับวัยเด็กนักเรียน

ใช

ไมใช

133
จากขอมูล “พัฒนาการของมนุษย” ใชตอบคําถามขอ 3-4 (3 คะแนน)

3) สาเหตุสําคัญที่สงผลใหวัยรุนมีการเจริญเติบโตทางรางกายไดเร็วกวาวัยอื่น ๆ
ตอบ .......................................................................................................................................
4) การสรุปใดตอไปนี้เปนการอธิบายและลงขอสรุปในเชิงวิทยาศาสตร
ขอความ
4.1) สังขารมนุษยเปนสิ่งไมเที่ยง
4.2) วัยผูใหญ เปนวัยที่มีความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ
มากที่สุด
4.3) วัยชรา เปนวัยที่พัฒนาการดานรางกายเริ่มมีการเสื่อมโทรม
4.4) สิ่งมีชีวิตลวนแลวแตตอ งมีเกิดและดับไปเปนเรื่องธรรมดา

ใช

ไมใช
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จากสายใยอาหารที่กําหนดให ใชเปนขอมูลตอบคําถามขอ 5-8 (9 คะแนน)

5) ผูบริโภคลําดับสุดทายในสายใยอาหารนี้คือสัตวชนิดใด
ตอบ .....................................................................................................................................
6) พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
6.1) นกกระจอกไดรับพลังงานจากตนพืช ตั๊กแตน และหนอน
6.2) แมวถายทอดพลังงานใหกับหนู
6.3) นกฮูกคือผูลา
6.4) ผูบริโภคลําดับที่ 2 คือ ตั๊กแตน นกกระจอก หนอน และหนู

ใช

ไมใช

7) สิ่งมีชีวติ ชนิดใดที่เปนทั้งเหยื่อและผูล า (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ตั๊กแตน
2. กบ
3. นกกระจอก
4. แมว
5. หนู
6. นกฮูก
8) ถาหากในสายใยอาหารนี้ไมมีกบหลงเหลืออยูจะเกิดผลอยางไร เพราะเหตุใด
ตอบ .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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จากขอมูล “ภัยแลง” ใชตอบคําถามขอ 9-11 (5 คะแนน)

9) จากขอมูลที่ปรากฏพื้นที่ภาคใดของประเทศไทยที่ไมถือเปนพืน้ ที่ประสบภัยแลง
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง
4. ภาคใต
10) หากปริมาณฝนสะสมลดนอยลงในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จะเกิดเหตุการณใดขึ้น
เพราะเหตุใด
ตอบ ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
11) พิจารณาวาประเด็นหัวขอการทําโครงงานใดนาจะเกี่ยวกับการแกปญหาภัยแลง
ขอความ
ใช
11.1) ระบบการผลิตน้ําประปาของหมูบาน
11.2) การออกแบบอุปกรณรดน้ําตนมะนาวแบบประหยัดน้ํา
11.3) วิธีการใชน้ําอยางประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
11.4) แหลงน้ําเพื่อการเกษตรในหมูบาน

ไมใช
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ศึกษาขอมูล “ขยะสรางมลพิษ” แลวตอบคําถามขอ 12-13 (4 คะแนน)

12) การใชโฟมบรรจุอาหารเปนประจํา อาจสงผลใหเกิดเหตุการณใดตอไปนี้
1. ขยะที่ไมยอยสลายลนโลก
2. ตนไมถูกทําลายนอยลง
3. เกิดรายไดจากการการขายขยะจนเปนอาชีพใหม
4. การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุอาหารใหม ๆ
13) หากตองการลดปญหามลพิษจากขยะ นักเรียนจะเลือกทําโครงงานวิทยาศาสตร
ในประเด็นใด ที่จะชวยสนับสนุนการแกปญหามลพิษจากขยะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. การผลิตกระดาษสาจากกระดาษใชแลว
2. การคัดแยกขยะ
3. การลดปริมาณตามขยะแนวทาง 3R คือ ลดใช ใชซ้ํา และรีไซเคิล
4. การเผาขยะที่ถูกวิธี
5. วิธีการฝงกลบขยะใหถกู วิธี
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ศึกษาการทดลองสารในชีวติ ประจําวัน แลวตอบคําถามขอ 14-16 (4 คะแนน)
การทดลองนําสารบางชนิดเติมลงในน้ํา ปรากฏผลดังนี้
หลอด
ที่
1
2
3
4
14) สาร A
1.
2.
3.
4.

สารที่ใช
A
เกลือปรุงอาหาร
ดินทราย
B

การละลายน้าํ
ละลาย
ไมลาย
/
/
/
/

หมายถึงสารใดตอไปนี้
ดินรวน
น้ําตาลทราย
พริกปน
ถั่วสิลงปน

15) หลังจากผสมสารในหลอดทดลองที่ 3 แลว หากตองการแยกสารออกจากกัน สามารถทําได
โดยวิธีใด
1. การกลั่น
2. การระเหย
3. การใชตะแกรงรอน
4. การกรอง
16) พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ขอความ
16.1) สาร B ควรจะเปนน้าํ ปลา
16.2) การผสมสารในหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 ทําใหเกิดสารละลาย
16.3) การผสมสารในหลอดที่ 3 และหลอดที่ 4 ทําใหเกิดสารละลาย
16.4) ตัวทําลายของการทดลองนี้คือน้ํา

ใช

ไมใช
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17) โตโต ทําการทดสอบคุณภาพของน้ําจาก 4 แหงและบันทึกผลการทดลองดังตาราง
(2 คะแนน)
แหลงน้ํา

คา pH

A
B
C
D

3
7
8
6

การมองเห็น
กนภาชนะ
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ไมชัดเจน
ชัดเจน

สี
มีสี
/

ไมมีสี
/

/
/

กลิ่น
มีกลิ่น
ไมมีกลิ่น
/
/
/
/

หากโตโตตองการนําน้ําไปใชทําความสะอาดรางกาย ควรเลือกน้ําจากแหลงใดจึงจะ
เหมาะสม และกอนนําไปใชควรดําเนินการอยางไรกอนหรือไม (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
1. แหลงน้ํา A โดยเติมน้ําปูนใสลงไปกอนใชงาน
2. แหลงน้ํา A สามารถนําไปใชไดทันที
3. แหลงน้ํา B โดยนําไปแกวงสารสมรอใหตกตะกอนกอนใชงาน
4. แหลงน้ํา B สามารถนําไปใชไดทันที
5. แหลงน้ํา C โดยนําไปแกวงสารสมใหตกตะกอนกอนใชงาน
6. แหลงน้ํา D สามารถนําไปใชไดเลย
______________________________________
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผูสังเกต : ..............................................................................................................................
ผูถูกสังเกต : ................................................................................................... เลขที่ ............
วันที่สังเกต : ..........................................................................................................................
_________________________________________________
คําชี้แจง : แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละเทา ๆ กัน ใหดําเนินการแกปญหาตามสถานการณ
ที่กําหนด จากนั้นผูวิจัยและครูประจําชั้นรวมกันสังเกตพฤติกรรมตามรายการ
ที่กาํ หนดดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นเปนประจําในระยะเวลาทีท่ าํ งานกลุม
ระดับ 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นคอนขางบอยในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
ระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้งบางคราวในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นคอนขางนอยในระยะเวลาทีท่ ํางานกลุม
ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นนอยที่สุดหรือไมมีเลยในระยะเวลาที่ทํางานกลุม
กิจกรรมการแกปญหาแบบรวมมือเพือ่ ใชสังเกตพฤติกรรม
1. สถานการณปญหา
ขยะทีถ่ ูกทิ้งมาจากบานเรือนและแหลงตาง ๆ มีวัสดุหลายชนิดปะปนกันอยูทําให
ยากลําบากตอการกําจัด จึงหาวิธีการคัดแยกขยะที่เปนโลหะออกมาเปนอันดับแรก
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 แผงถานไฟฉาย กลุมละ 1 ชุด
2.2 ตะปูขนาด 3 นิ้ว หรือใหญกวา กลุมละ 2 ดอก
2.3 ลวดทองแดง กลุมละ 1 มวน
2.4 ขยะจําลอง กลุมละ 1 ชุด (ลวดเสียบกระดาษปะปนอยูกับวัสดุอื่น ๆ)
3. วิธีดําเนินกิจกรรม
3.1 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละเทา ๆ กัน จากนั้นแจกอุปกรณ
ใหทุกกลุม
3.2 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการแกปญหาแยกขยะโลหะ (ลวดเสียบกระดาษ)
ออกจากวัสดุอื่น ๆ จนหมด
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รายการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
พฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
การสรางและเก็บรักษาความเขาใจทีม่ ีรวมกัน
1. มีสวนรวมวิเคราะหปญ
 หากับสมาชิกภายในกลุม
2. มีสวนรวมในการสรุปเปนปญหาที่ชัดเจนใหเกิดความเขาใจตรงกัน
3. มีการรวมอภิปรายถึงความสําคัญของปญหาที่สงผลตอตนเองและ
สวนรวม
4. มีการรวมอภิปรายถึงรายละเอียดหรือลักษณะของปญหา
5. มีการรวมอภิปรายถึงสาเหตุของปญหา
การเลือกวิธดี ําเนินการที่เหมาะสมในการแกปญหา
6. มีสวนรวมในการเสนอแนวทางที่มีประโยชนในการแกปญหา
7. มีสวนรวมอภิปรายจุดเดนจุดดอยของแนวทางการแกปญหา
8. มีสวนรวมในการตัดสินใจคัดเลือกวิธีแกปญหา
9. มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของกลุม
10. รวมอภิปรายเพื่อแบงหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
11. รวมอภิปรายวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
12. เสนอแนะบทบาทของตนเพื่อปฏิบตั งิ านใหสอดคลองตามแผน
การสรางและรักษาระเบียบของกลุม
13. ปฏิบัตติ นเปนผูนําหรือผูตามที่ดี
14. ปฏิบัติงานตามบทบาทหรือหนาที่ของตนอยางเครงครัด
15. นําเสนอความคืบหนาของงานที่ไดรับมอบหมายตอกลุมอยาง
สม่ําเสมอ
16. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่รวมวางแผนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
17. รวมรับรูฟ งปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน
18. รวมอภิปรายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบตั ิงาน
19. รวมเสนอแนะแนวทางแกไขขอผิดพลาดที่เกิดระหวางปฏิบตั ิงาน
20. ปฏิบัติงานตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด

ระดับพฤติกรรม
5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ค
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
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ตาราง 16 คุณภาพของแบบวัดการรูเทาทันดานการอาน
ขอสอบขอที่
คาดัชนีความสอดคลอง
คาความยาก
ระบบใหคะแนนแบบ 0-1
1
0.80
.67
3
1.00
.43
4
1.00
.45
6
1.00
.63
7
1.00
.65
8
1.00
.54
10
0.80
.36
11
0.80
.47
12
1.00
.45
13
1.00
.38
15
1.00
.65
17
1.00
.54
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .83
ระบบใหคะแนนแบบไมใช 0-1
2
1.00
.57
5
1.00
.47
9
1.00
.54
14
1.00
.34
16
1.00
.44
18
1.00
.54
19
0.80
.68
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .89

คาอํานาจจําแนก
.45
.52
.52
.64
.64
.47
.54
.57
.78
.71
.47
.54

.58
.67
.59
.68
.61
.47
.57
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ตาราง 17 คุณภาพของแบบวัดการรูเทาทันดานคณิตศาสตร
ขอสอบขอที่
คาดัชนีความสอดคลอง
คาความยาก
ระบบใหคะแนนแบบ 0-1
1
1.00
.37
2
0.80
.43
8
1.00
.43
9
0.80
.24
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .80
ระบบใหคะแนนแบบไมใช 0-1
3
1.00
.34
4
0.80
.45
5
1.00
.34
6
1.00
.43
7
1.00
.24
10
0.80
.38
11
1.00
.41
12
1.00
.34
13
1.00
.43
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .84

คาอํานาจจําแนก
.34
.58
.59
.34

.57
.62
.54
.57
.68
.61
.57
.64
.68
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ตาราง 18 คุณภาพของแบบวัดการรูเทาทันดานวิทยาศาสตร
ขอสอบขอที่
คาดัชนีความสอดคลอง
คาความยาก
ระบบใหคะแนนแบบ 0-1
1
1.00
.68
3
1.00
.53
4
0.80
.45
5
1.00
.63
7
1.00
.65
9
1.00
.53
10
1.00
.66
12
1.00
.47
13
1.00
.45
17
1.00
.58
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .86
ระบบใหคะแนนแบบไมใช 0-1
2
1.00
.57
4
1.00
.47
6
1.00
.54
8
1.00
.34
11
1.00
.44
16
0.80
.54
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .85

คาอํานาจจําแนก
.47
.32
.71
.44
.54
.57
.34
.78
.84
.34

.68
.57
.54
.68
.61
.57
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ตาราง 19 คุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ
ขอคําถามขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาดัชนีความสอดคลอง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เทากับ .87

คาอํานาจจําแนก
.781
.459
.421
.337
.408
.799
.857
.785
.332
.418
.438
.456
.520
.730
.666
.784
.405
.488
.438
.452
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางภาพกิจกรรมการวิจัย

147

นําเสนอปญหา

นําเสนอชิ้นงาน

นําเสนอการออกแบบ

ประสิทธิภาพของชิ้นงาน

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมปลอดแมลงวันปลอดโรค

148

การสืบคนขอมูล

การลงมือผลิตชิ้นงาน

การออกแบบชิ้นงาน

การนําเสนอชิ้นงานที่สําเร็จ

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมขยะกลายรางสรางรายได

149

การวิเคราะหสารอาหาร

การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง

การคิดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

การนําเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมอาหารจานนี้มีดีแคไหน

150

การสืบคนวิธีทํากระดาษรีไซเคิล

การลงมือทํากระดาษรีไซเคิล

การเตรียมอุปกรณทํากระดาษรีไซเคิล

การลงมือทํากระดาษรีไซเคิล

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมทรงเรขาคณิตจากกระดาษไรคา

151

การสนับสนุนดานเครื่องมือ

การสนับสนุนดานใหผลการประเมิน

การสนับสนุนดานอารมณ

การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร

ภาพประกอบการสนับสนุนทางสังคมจากครูผูสอน

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

นายจักรเพชร สุริยะกมล
9 กรกฎาคม 2524
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
1 หมู 5 ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางานปจจุบัน
โรงเรียนบานคําผาน ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
จาก โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2547
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกการประถมศึกษา (ทุนโครงการเพชรในตม)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2551
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2559
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

