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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จํานวน 36 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบประเมินผลงานนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x�) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและ
พลังงาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพ 79.03/78.47 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 75/75 ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คุณภาพผลงานของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี 
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ABSTRACT 
The research purpose was to develop learning activities by using STEM Education to enhancing 
the problem solving ability on work and energy in Physics of Grade X students. Using 
purposive selection technique, the sample were 36 students who studied in 2019 academic 
year at Phetpittayakom School, Phetchabun Province. The research instruments were an 
appropriateness of learning activity evaluation form, a problem-solving ability test and 
workpiece of student evaluation form. The data were analyzed by statistics mean (x�), 
Standard deviation (S.D.) Efficiency (E1/E2) and comparing problem solving ability in work and 
energy topic in Physics between pre-test and post-test. The finding showed that the efficiency 
of learning activities was 79.03/78.47 through the criterion 75/75. The post-learning mean 
problem-solving ability score of the student was significantly higher than their pre-learning 
counterpart at the .05 level and the quality of the students' workpiece is high level. 
 

Keywords : Learning Activities / STEM Education / Problem-Solving Ability /  
                Students' Workpiece 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ประเทศท่ีมีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสําคัญ ล้วนเป็นประเทศท่ีมี

ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาพยายามพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยท่ีกําลังตื่นตัวในการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วย
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ประกอบกับ
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทท้ังในการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพต่างๆ มากขึ้น ท้ังนี้เพราะ
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถนํามาใช้ประโยชน์รวมท้ังดูแล
รักษาตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน นอกจากน้ียังช่วยให้คนได้
พัฒนาวิธีคิด ท้ังการคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้า สืบเสาะหา
ความรู้ นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และในวิชาฟิสิกส์ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์หลายแขนง ทฤษฎี
และความรู้ทางฟิสิกส์สามารถประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์สาชาอ่ืนได้มาก แต่ก็เป็นวิชาท่ีประสบปัญหาในจัดการ
เรียนรู้มากเช่นกัน เนื่องจากเน้ือหาวิชาท่ีเป็นนามธรรม และต้องใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ร่วมด้วยทําให้ยากต่อ
การทําความเข้าใจ จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดขั้นสูง ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆ ด้าน
เป็นความรู้แบบองค์รวม ท้ังความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่สามารถตรวจสอบได้ การคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่
สําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งสําหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหาอยู่ทุกๆ วัน ทักษะการคิดแก้ปัญหามิใช่
เพียงแต่การรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นทักษะที่
สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซ่ึงในระบบ
การศึกษาจะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา และฝึกเยาวชนให้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
(Munkum, S., 2003, p.16) 

แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัพบว่า การจดัการเรียนรู้ของไทยยังไม่สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหามากนัก พิจารณาได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme 

for International Students Assessment) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า PISA จากรายงานสรุปผลการประเมิน PISA 
2015 (Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2013, p.8) สรุปได้ว่า
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุประเด็นปัญหา หรือปัญหาใดเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถ
บอกได้ว่า ปัญหาใดสามารถแก้ไขโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าในชีวิตจริงนักเรียนไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็น
ใดเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็จะไม่รู้จักวิธีการเผชิญปัญหา ไม่รู้ว่าต้องใช้ความรู้ และความเป็นเหตุเป็น
ผลทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา จึงทําให้ขาดโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการเผชิญปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้น เราจึงต้องหาทางแก้ไข โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนองค์ความรู้ต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ท่ีสามารถนํามาคิดแก้ปัญหาได้ มีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนและผู้สอนไม่รู้มาก่อน 
(Dechakupt, P. & Yindeesuk, P., 2014, 2557, p.71) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ทํา
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนําความรู้
มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจงึมีความสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เร่ือง งานและพลังงาน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ฝึก
ประสบการณ์ และการสืบค้นข้อมูล รวมถึงทักษะต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน และสามารถนําองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาใช้ในการคิดแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดย 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาตาม
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ABSTRACT 
The research purpose was to develop learning activities by using STEM Education to enhancing 
the problem solving ability on work and energy in Physics of Grade X students. Using 
purposive selection technique, the sample were 36 students who studied in 2019 academic 
year at Phetpittayakom School, Phetchabun Province. The research instruments were an 
appropriateness of learning activity evaluation form, a problem-solving ability test and 
workpiece of student evaluation form. The data were analyzed by statistics mean (x�), 
Standard deviation (S.D.) Efficiency (E1/E2) and comparing problem solving ability in work and 
energy topic in Physics between pre-test and post-test. The finding showed that the efficiency 
of learning activities was 79.03/78.47 through the criterion 75/75. The post-learning mean 
problem-solving ability score of the student was significantly higher than their pre-learning 
counterpart at the .05 level and the quality of the students' workpiece is high level. 
 

Keywords : Learning Activities / STEM Education / Problem-Solving Ability /  
                Students' Workpiece 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ประเทศท่ีมีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสําคัญ ล้วนเป็นประเทศที่มี

ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาพยายามพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยท่ีกําลังต่ืนตัวในการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วย
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ประกอบกับ
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทท้ังในการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพต่างๆ มากขึ้น ท้ังนี้เพราะ
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถนํามาใช้ประโยชน์รวมท้ังดูแล
รักษาตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน นอกจากน้ียังช่วยให้คนได้
พัฒนาวิธีคิด ท้ังการคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้า สืบเสาะหา
ความรู้ นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และในวิชาฟิสิกส์ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์หลายแขนง ทฤษฎี
และความรู้ทางฟิสิกส์สามารถประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์สาชาอ่ืนได้มาก แต่ก็เป็นวิชาท่ีประสบปัญหาในจัดการ
เรียนรู้มากเช่นกัน เน่ืองจากเน้ือหาวิชาท่ีเป็นนามธรรม และต้องใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ร่วมด้วยทําให้ยากต่อ
การทําความเข้าใจ จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดขั้นสูง ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆ ด้าน
เป็นความรู้แบบองค์รวม ท้ังความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและประจักษ์พยานที่สามารถตรวจสอบได้ การคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่
สําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งสําหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหาอยู่ทุกๆ วัน ทักษะการคิดแก้ปัญหามิใช่
เพียงแต่การรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นทักษะที่
สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซ่ึงในระบบ
การศึกษาจะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา และฝึกเยาวชนให้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
(Munkum, S., 2003, p.16) 

แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัพบว่า การจดัการเรียนรู้ของไทยยังไม่สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหามากนัก พิจารณาได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme 

for International Students Assessment) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า PISA จากรายงานสรุปผลการประเมิน PISA 
2015 (Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2013, p.8) สรุปได้ว่า
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุประเด็นปัญหา หรือปัญหาใดเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถ
บอกได้ว่า ปัญหาใดสามารถแก้ไขโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าในชีวิตจริงนักเรียนไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็น
ใดเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็จะไม่รู้จักวิธีการเผชิญปัญหา ไม่รู้ว่าต้องใช้ความรู้ และความเป็นเหตุเป็น
ผลทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา จึงทําให้ขาดโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการเผชิญปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้น เราจึงต้องหาทางแก้ไข โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนองค์ความรู้ต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ท่ีสามารถนํามาคิดแก้ปัญหาได้ มีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนและผู้สอนไม่รู้มาก่อน 
(Dechakupt, P. & Yindeesuk, P., 2014, 2557, p.71) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ทํา
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนําความรู้
มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจงึมีความสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เรื่อง งานและพลังงาน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ฝึก
ประสบการณ์ และการสืบค้นข้อมูล รวมถึงทักษะต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน และสามารถนําองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาใช้ในการคิดแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดย 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาตาม
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กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
   ขั้นตอนท่ี 1 สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 75/75 
   1.1 แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการวัดและการ
ประเมินผล จํานวน 5 ท่าน 
   1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยกําหนดกรอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซ่ึง
นํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) 
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา  
5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 6) นําเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) 
   1.3 ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยนําคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ โดยพิจารณาระดับ
ความเหมาะสมท่ีมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องไม่เกิน 1.00 ในการวิจัยครั้งนี้
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และแผนประกอบการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.64 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
   1.4  ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนํากิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไขเพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพ จากนั้นนํากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 9 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ 75/75 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 

   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 36 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) 
   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
    2.2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 
ฉบับ ซ่ึงมีลักษณะเป็นสถานการณ์ปัญหา จํานวน 4 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา ซ่ึงแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหานี้ มีค่า
ความยาก ระหว่าง 0.28-0.72 ค่าอํานาจจาํแนกระหว่าง 0.28-0.74 และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 
    2.2.3 แบบประเมินผลงานนักเรียน โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผลงาน 2) การใช้งบประมาณ 3) การนําเสนอผลงาน 4) การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม           
5) การบูรณาการความรู้ (STEM) 
   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.3.1 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน (Pre-test) 
เร่ือง งานและพลังงาน 
    2.3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน 
รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั่วโมงเรียนวิชาฟิสิกส์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
รวมกับชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาสอนรวม
ท้ังหมด 18 ชั่วโมง 
    2.3.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแล้ว ให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียน (Post-test) เร่ือง งานและพลังงาน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการ 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.4.1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 75/75 
    2.4.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
     1) นําคะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท้ังหมดมาตรวจให้
คะแนน แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent) 
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กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี  
   ขั้นตอนท่ี 1 สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 75/75 
   1.1 แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการวัดและการ
ประเมินผล จํานวน 5 ท่าน 
   1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยกําหนดกรอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซ่ึง
นํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) 
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา  
5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 6) นําเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) 
   1.3 ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยนําคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ โดยพิจารณาระดับ
ความเหมาะสมท่ีมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องไม่เกิน 1.00 ในการวิจัยครั้งนี้
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และแผนประกอบการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.64 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
   1.4  ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนํากิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไขเพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพ จากนั้นนํากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 9 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ 75/75 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 

   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 36 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) 
   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
    2.2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 
ฉบับ ซ่ึงมีลักษณะเป็นสถานการณ์ปัญหา จํานวน 4 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา ซ่ึงแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหานี้ มีค่า
ความยาก ระหว่าง 0.28-0.72 ค่าอํานาจจาํแนกระหว่าง 0.28-0.74 และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 
    2.2.3 แบบประเมินผลงานนักเรียน โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผลงาน 2) การใช้งบประมาณ 3) การนําเสนอผลงาน 4) การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม           
5) การบูรณาการความรู้ (STEM) 
   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.3.1 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน (Pre-test) 
เรื่อง งานและพลังงาน 
    2.3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน 
รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั่วโมงเรียนวิชาฟิสิกส์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
รวมกับชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาสอนรวม
ท้ังหมด 18 ชั่วโมง 
    2.3.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแล้ว ให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียน (Post-test) เรื่อง งานและพลังงาน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการ 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.4.1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 75/75 
    2.4.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
     1) นําคะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท้ังหมดมาตรวจให้
คะแนน แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent) 
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    2.4.3 ตรวจผลคะแนนแบบประเมินผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการสร้าง และประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 
  1. ผลการสร้างกจิกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 เรื่อง ซ่ึงประกอบด้วย 1) เรื่อง งานและกําลงั และ 2) เรื่องพลังงานและกฎการอนุรักษ์
พลังงาน โดยแต่ละเรื่องมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเรียนรู้ 

 

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชา
ฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน 
มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.53 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
     2.2 แผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสมในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x�= 4.34, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (x�= 4.40, S.D.= 0.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ด้านมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู้ (x�=4.20, S.D.=0.83) 
  3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามเกณฑ์ 75/75 
      3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของข้ันการ
ประเมินแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) นักเรียน จํานวน 3 คน สรุปได้ว่าควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา ควบคุม
เวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมอย่างเคร่งครัด และปรับเนื้อหาในการทํากิจกรรมบางข้ันตอนให้เหมาะสมกับเวลา 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตามสมควร นอกจากน้ีควรตรวจสอบข้อความอย่างละเอียดและ
แก้ไขส่วนที่ผิดให้ถูกต้องและปรับคําสั่งให้กระชับ อธิบายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายตลอดจนสอดแทรกวิธีการจําตัว
แปรต่างๆ โดยใช้คําถามชี้นําอย่างเป็นระบบ 
      3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ 
75/75 ของ ขั้นการประเมินแบบกลุ่มเล็ก (1:3) นักเรียน จํานวน 9 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเท่ากับ 75.89 คิดเป็นร้อยละ 79.06 และค่าเฉล่ียของ
คะแนนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 25.11 คิดเป็นร้อยละ 78.47 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 79.06/78.47 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 75/75 ท่ีกําหนดไว้ 
 ตอนท่ี 2 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ ของคะแนน 
              ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น        
              มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 

การ
ทดสอบ N คะแนน 

เต็ม 𝐱𝐱� % of 
Mean S.D. 𝑫𝑫�  S.D.D t Sig 

(1-tailed) 
ก่อนเรียน 36 32 12.31 38.47 2.78 13.33 2.45 32.66** 0.00 หลังเรียน 36 32 25.64 80.13 2.34 
  

  จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน ก่อนเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย 12.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.47 และความสามารถ
ในการ คิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
25.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.13 และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและ  
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    2.4.3 ตรวจผลคะแนนแบบประเมินผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการสร้าง และประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 
  1. ผลการสร้างกจิกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 เรื่อง ซ่ึงประกอบด้วย 1) เรื่อง งานและกําลงั และ 2) เรื่องพลังงานและกฎการอนุรักษ์
พลังงาน โดยแต่ละเรื่องมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเรียนรู้ 

 

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนประกอบการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชา
ฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน 
มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.53 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
     2.2 แผนประกอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสมในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x�= 4.34, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (x�= 4.40, S.D.= 0.58) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ด้านมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู้ (x�=4.20, S.D.=0.83) 
  3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามเกณฑ์ 75/75 
      3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของข้ันการ
ประเมินแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) นักเรียน จํานวน 3 คน สรุปได้ว่าควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา ควบคุม
เวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมอย่างเคร่งครัด และปรับเนื้อหาในการทํากิจกรรมบางข้ันตอนให้เหมาะสมกับเวลา 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตามสมควร นอกจากน้ีควรตรวจสอบข้อความอย่างละเอียดและ
แก้ไขส่วนที่ผิดให้ถูกต้องและปรับคําสั่งให้กระชับ อธิบายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายตลอดจนสอดแทรกวิธีการจําตัว
แปรต่างๆ โดยใช้คําถามชี้นําอย่างเป็นระบบ 
      3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ 
75/75 ของ ขั้นการประเมินแบบกลุ่มเล็ก (1:3) นักเรียน จํานวน 9 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเท่ากับ 75.89 คิดเป็นร้อยละ 79.06 และค่าเฉล่ียของ
คะแนนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 25.11 คิดเป็นร้อยละ 78.47 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 79.06/78.47 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 75/75 ท่ีกําหนดไว้ 
 ตอนท่ี 2 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ ของคะแนน 
              ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น        
              มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 

การ
ทดสอบ N คะแนน 

เต็ม 𝐱𝐱� % of 
Mean S.D. 𝑫𝑫�  S.D.D t Sig 

(1-tailed) 
ก่อนเรียน 36 32 12.31 38.47 2.78 13.33 2.45 32.66** 0.00 หลังเรียน 36 32 25.64 80.13 2.34 
  

  จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน ก่อนเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย 12.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.47 และความสามารถ
ในการ คิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
25.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.13 และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและ  
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หลังเรียน พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   2.  คุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยประเมินท้ังหมด 5 ด้านดังนี้ 1) คุณภาพผลงาน 2) งบประมาณ 3) การนําเสนอผลงาน 4) การใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5) การบูรณาการความรู้ โดยพบว่าผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชา
ฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้นําผลมา
อภิปรายเป็น 2 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของงานวิจยัดังนี้ 
 1. ผลการสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (x�= 4.40, S.D.= 0.53) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการศึกษาหลักการ 
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทฤษฎี 
หนังสือแบบเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แล้วทําการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน 
กําหนดผลการเรียนรู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวคิดสะเต็มศึกษา พร้อมท้ังศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องและพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รวมท้ังศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างละเอียดก่อนนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติให้มากท่ีสุด เปิดโอกาสให้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีทําจากวัสดุเหลือใช้ และ
หาได้ง่าย เพ่ือให้เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ Sunthornprasert, S. (2004, p.3) ท่ีกล่าวไว้ว่า ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมี 4 ประการ คือ      
1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด 2) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคําตอบ 3) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและนํากระบวนการไปใช้จริง 
4) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน 
  1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการทดลองใช้กับนักเรียน 
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษา เน้ือหา เวลาและสื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทํากิจกรรมการ

เรียนรู้ และนําข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น และนําไปใชก้ับนักเรียน จํานวน 9 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 79.06/78.47 อัน
เนื่องมาจากผู้วิจยัได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านฟิสิกส์ท้ังในระดับ
โรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย อีกท้ังผู้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทําให้รูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบกับมีการจัดทําสื่อท่ีเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทําให้เข้าใจหลักการและเนื้อหา เร่ือง งานและพลังงาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 75/75 
 2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างสี่สาขาวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยนําความรู้ของแต่ละวิชามาผสมผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้
ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้เพ่ือแก้ปัญหา ค้นคว้า สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยนํากระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากทําความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว นําความรู้ท่ีได้รวบรวมมาประยุกต์เพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
วางแผนในการแก้ปัญหามีการกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีกับสิ่งท่ีต้องการทราบ เม่ือได้วิธีการที่สามารถ
แก้ปัญหาได้จึงดําเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการหรือแผนที่วางไว้จนได้คําตอบ ทดสอบและประเมินผลการ
แก้ปัญหา และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
   นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆ ของเรื่อง งานและพลังงาน โดยการทํา
กิจกรรมการทดลอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจน นาํไปสูก่ารพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามท่ี Suttirat, C. (2014, p.68) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดแก้ปัญหา เป็นการใช้ประสบการณ์เดิมจาก
การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคล นํามาคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน จึงกล่าว
ได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได ้
  2.2 ผลศึกษาคุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลงานการสร้างกล่องบรรทุกของจากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และผลงานการสร้างแบบจําลองบันจจีัมปอ์ย่างง่ายของนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและ
พลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง และเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ร่วมถึงเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
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หลังเรียน พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   2.  คุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยประเมินท้ังหมด 5 ด้านดังนี้ 1) คุณภาพผลงาน 2) งบประมาณ 3) การนําเสนอผลงาน 4) การใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5) การบูรณาการความรู้ โดยพบว่าผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชา
ฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้นําผลมา
อภิปรายเป็น 2 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของงานวิจยัดังนี้ 
 1. ผลการสร้างและประเมินประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (x�= 4.40, S.D.= 0.53) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการศึกษาหลักการ 
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทฤษฎี 
หนังสือแบบเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แล้วทําการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน 
กําหนดผลการเรียนรู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวคิดสะเต็มศึกษา พร้อมท้ังศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องและพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รวมท้ังศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างละเอียดก่อนนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติให้มากท่ีสุด เปิดโอกาสให้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีทําจากวัสดุเหลือใช้ และ
หาได้ง่าย เพ่ือให้เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ Sunthornprasert, S. (2004, p.3) ท่ีกล่าวไว้ว่า ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมี 4 ประการ คือ      
1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด 2) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคําตอบ 3) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและนํากระบวนการไปใช้จริง 
4) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน 
  1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการทดลองใช้กับนักเรียน 
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษา เน้ือหา เวลาและสื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทํากิจกรรมการ

เรียนรู้ และนําข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน และนําไปใชก้ับนักเรียน จํานวน 9 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 79.06/78.47 อัน
เนื่องมาจากผู้วิจยัได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านฟิสิกส์ท้ังในระดับ
โรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทําให้รูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบกับมีการจัดทําสื่อท่ีเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทําให้เข้าใจหลักการและเนื้อหา เรื่อง งานและพลังงาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 75/75 
 2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างสี่สาขาวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยนําความรู้ของแต่ละวิชามาผสมผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้
ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้เพ่ือแก้ปัญหา ค้นคว้า สร้างสรรค์และพัฒนาส่ิงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยนํากระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากทําความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว นําความรู้ท่ีได้รวบรวมมาประยุกต์เพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
วางแผนในการแก้ปัญหามีการกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงข้อมูลที่มีกับสิ่งท่ีต้องการทราบ เม่ือได้วิธีการที่สามารถ
แก้ปัญหาได้จึงดําเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการหรือแผนที่วางไว้จนได้คําตอบ ทดสอบและประเมินผลการ
แก้ปัญหา และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
   นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆ ของเรื่อง งานและพลังงาน โดยการทํา
กิจกรรมการทดลอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจน นาํไปสูก่ารพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามท่ี Suttirat, C. (2014, p.68) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดแก้ปัญหา เป็นการใช้ประสบการณ์เดิมจาก
การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคล นํามาคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน จึงกล่าว
ได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได ้
  2.2 ผลศึกษาคุณภาพผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลงานการสร้างกล่องบรรทุกของจากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และผลงานการสร้างแบบจําลองบันจจีัมปอ์ย่างง่ายของนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและ
พลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง และเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ร่วมถึงเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
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ออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้เรียนต้องตระหนักถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหา และ
จําเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา ความรู้ต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ ประเมิน ตัดสินใจ และเลือกใช้ความรู้ท่ีได้มากําหนดวิธีการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงาน กําหนดขั้นตอนย่อยในการแก้ปัญหาและสร้างผลงาน รวมท้ังกําหนดเป้าหมายและระยะเวลา
ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ทดสอบและประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงผลงานจนมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ผู้เรียนต้องนําเสนอผลการแก้ปัญหาและผลงาน โดยต้องออกแบบวิธีการนําเสนอที่
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซ่ึงผลงานที่ผู้เรียนสร้างข้ึนเพ่ือแก้ปัญหานั้น ถือได้ว่า เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่บูรณาการความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน 
(Thananuwong, R. 2014, p. 41) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครูผู้สอนควรศึกษา
หลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
  2. ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง
หาค่าคงตัวสปริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะการยืดตัวของสปริง นําไปสูก่ารทํา
กิจกรรมแบบจําลองบันจีจัมป ์
  3. ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา โดยการ
ตั้งคําถามปลายเปิดให้ผู้เรียนได้คิดหาคําตอบ และร่วมกันอภิปรายในข้อคําถามต่างๆ 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้สอนตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน ผู้สอน
ควรมีความกระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน อีกทั้งผู้สอนควรกระตุ้นให้
นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน 
ระดับชั้นอ่ืน ๆ เนื่องจากการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
ทําให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยแทรกการพัฒนาการคิด
ด้านอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
  3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 
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ออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้เรียนต้องตระหนักถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหา และ
จําเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา ความรู้ต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ ประเมิน ตัดสินใจ และเลือกใช้ความรู้ท่ีได้มากําหนดวิธีการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงาน กําหนดขั้นตอนย่อยในการแก้ปัญหาและสร้างผลงาน รวมท้ังกําหนดเป้าหมายและระยะเวลา
ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ทดสอบและประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงผลงานจนมี
ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ ผู้เรียนต้องนําเสนอผลการแก้ปัญหาและผลงาน โดยต้องออกแบบวิธีการนําเสนอที่
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซ่ึงผลงานที่ผู้เรียนสร้างข้ึนเพ่ือแก้ปัญหานั้น ถือได้ว่า เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่บูรณาการความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน 
(Thananuwong, R. 2014, p. 41) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครูผู้สอนควรศึกษา
หลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
  2. ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองให้มากที่สุด 
เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง
หาค่าคงตัวสปริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะการยืดตัวของสปริง นําไปสูก่ารทํา
กิจกรรมแบบจําลองบันจีจัมป ์
  3. ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เรื่องงานและพลังงาน ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา โดยการ
ตั้งคําถามปลายเปิดให้ผู้เรียนได้คิดหาคําตอบ และร่วมกันอภิปรายในข้อคําถามต่างๆ 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้สอนต้องเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน ผู้สอน
ควรมีความกระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน อีกทั้งผู้สอนควรกระตุ้นให้
นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน 
ระดับชั้นอ่ืน ๆ เนื่องจากการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
ทําให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยแทรกการพัฒนาการคิด
ด้านอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
  3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 
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