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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ด าเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 

วัดเฉพาะหลังการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 83.40 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 76.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 

3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับ 4.25 

ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the effects of using STEM Education learning activities on 

learning achievement, science process skills and scientific attitude of Prathom Suksa 5-6 Students. The samples 

of this study were 60 students of Prathom Suksa 5-6, academic year 2019, in PichitSchool under the jurisdiction 

of the Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area 2. They were selected by cluster random 

sampling technique. The experimental research was conducted using one group posttest only design. The research 

instruments were the science learning achievement test, the science process skills test and the scientific attitude 

test. Data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage and t-test. 

 The results found that 1) the post achievement score of students was 83.40%, which was higher than the 

set criterion of 70 percent with statistical significance at the .05 level, 2) the post science process skills score of 

students was 76.27%, which was higher than the set criterion of 70 percent with statistical significance at 

the .05 level, and 3) The mean score on scientific attitude of students was 4.25, which was demonstrated at a 

high level. 

Keywords : STEM Education Learning Activities, Learning Achievement, Science Process Skills, Scientific Attitude 
 

ภูมิหลัง  

 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) 

เทคโนโลยี (Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นจากการ

ขาดแคลนแรงงานคุณภาพทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษามุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างสรรค์

ชิ้นงาน และมีทักษะในการออกแบบและคิดหาวิธีการในการ

แก้ ปัญหาได้ตามสภาพจริง ตามหลักการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงเป็นนวัตกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบหนึ่ งท่ี บูรณาการความรู้ใน  4 ศาสตร์ท่ีมี

ความส าคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ

มั่นคงของประเทศ การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

จึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระท่ีใช้

ความรู้และทักษะในด้านตา่ง ๆ ผ่านการท ากิจกรรม หรือการ

ท าโครงงานท่ีมีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

เป็นส าคัญ  (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย, 2014, หน้า 1; 

ปราสาท เนอืงเฉลิม, 2018, หนา้ 11-12) 

 

  

        นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นการ

ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โน โล ย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อยา่งเท่าเทียมกันนี ้ยังเป็น

รูปแบบการจัดการศกึษาท่ีตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่น

ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เพราะธรรมชาติของท้ัง 4 วิชานี้ จะ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามรู้และความสามารถที่จะด ารงชีวติได้

ดีในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรูทุ้กแขนง

ท้ังในด้านความรู้ ทักษะการคิด และทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการ

แก้ปัญหา ค้นคว้า สร้าง และพัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง  ๆ ใน

โลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนกับข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้าง

ความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทาย ความสร้างสรรค์  

ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาในโลกอนาคตได้อย่าง

แท้จริง อีกท้ังสะเต็มศึกษายังมีความส าคัญต่อผู้เรียน คือ

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาผู้ เรียนให้มี ทักษะส าคัญ ใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยง

โลก ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

inquiry skills) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific process skills) เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการสอนแบบ

บรรยาย ท่องจ า มาสู่การออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง

มือปฏิบัติ เพื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 

จนสามารถน าไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตจริงได้  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2557, หน้า 5; สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557, 

หนา้ 3-5; พรทิพย ์ศริิภัทราชัย, 2556, หนา้ 55) 

 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรยีน

การสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

พบว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีลักษณะ

ท่ีมุ่ ง เน้นการเรียนการสอนในเนื้ อหาวิชาเป็นหลัก  ให้

ความส าคัญกับเนื้อหาความรู้ในบทเรียน มากกว่าการเรียน

การสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการ การลงมือปฏิบัติ ท าให้

ผู ้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงาน

ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการท่ีส าคัญ 

ในการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้ เรียนรู้ มาใช้

แก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้เรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง ขาดทักษะในด้านความคิดเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเรียน

ไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจรงิ 

 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้เรียน เห็นถึงความส าคัญของ

วิทยาศาสต ร์ ท่ี สามารถน าความ รู้มาใช้แก้ ปัญ หาใน

ชีวิตประจ าวันได้ และแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นถึงในความเป็น

จริงของการแก้ปัญหานั้น มิได้ใช้เนื้อหาความรู้เพียงวิชาใด

วิชาหนึ่งเท่านั้น จ าเป็นจะต้องใช้ความรู้หลากหลายวิชา  

ในการคลี่คลายปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน า

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลของ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ    

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5-6 

ตอ่ไป 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์และเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ในประเด็น 

ดังนี้  
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

  2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

  3. ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5-6 มกีรอบแนวคิดของการวจิัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวแปรต้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สะเต็มศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5-6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชน

วัดพิชิตปิตยาราม ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 30 คน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 30 คน ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6/1 จ านวน 32 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 33 คน 

และชัน้ประถมศึกษาปีท่ี6/3 จ านวน 30 คน รวมจ านวนท้ังสิ้น 

185 คน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5-6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน

ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งออกเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 จ านวน 30 คน และนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6/3 จ านวน 30 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย   

   2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท าของเล่นจาก

แม่เหล็กไฟฟ้า และกิจกรรมเคร่ืองดนตรีจากขวดน้ า ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีออกแบบโดยสุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธ์ุ และคณะ

(2562) โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนเร่ิม

ตัง้แต่การศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดให้ วิเคราะห์เพื่อ

ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

ทดสอบและปรับปรุงวิธีการแก้ ปัญหาหรือชิ้นงาน และ

น าเสนอวธีิการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน 

   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีขอบข่ายเนื้อหาในหัวข้อเร่ือง 

วงจรไฟฟา้ และเสียง 

   2.3 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

เป็นแบบทดสอบท่ีวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

จ านวน 8 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 

3) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 4) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

5) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 6) ทักษะ

การก าหนดและการควบคุมตัวแปร 7) ทักษะการทดลอง 

และ 8) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงสรุป 

ซึ่งแบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลอืก จ านวน 40 ข้อ 

   2.4 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบวัดท่ีมี

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 

(Likert Scale) มีจ านวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็นรายการข้อความ

เชิงบวก จ านวน 22 ข้อ และรายการข้อความเชิงลบจ านวน 

18 ข้อ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

   3.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา

ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมท าของเล่นจากแม่เหล็กไฟฟ้า 

ใช้เวลา 4 ชั่วโมง และกิจกรรมเครื่องดนตรีจากขวดน้ า  

ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ

เพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ 

STEM 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา ขั้นท่ี 2 รวบรวมข้อมูล

และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา ขั้นท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 5 

ทดสอบและปรับปรุงวธีิการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และขั้นท่ี 6 

น าเสนอวธีิการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน 

   3.2 หลังการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็ม

ศกึษาท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัด กิจกรรม

การเรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม โดยใชส้ถิตทิดสอบ t-test ชนิด One sample test  
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  4.3 วิ เค ราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ขอ งค ะแนน เจตคติ ท าง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาโดยมีเกณฑ์การแปลผล ค่าระดับคะแนน   

เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็น 5 ระดับ คือ 1.00–1.50 หมายถึง 

น้อยท่ีสุด 1.51–2.50 หมายถึง น้อย 2.51–3.50 หมายถึง 

ป านกล าง  3.51–4.50 ห ม ายถึ ง  ม าก  แล ะ  4.51–5.00 

หมายถงึ มากท่ีสุด ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปได้ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ี

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สถิติทดสอบ    

t-test ชนิด One sample test 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
n 

คะแนน

เต็ม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 

X  S.D. % 70% t 

ป.5 30 40 32.45 0.68 81.12 28.00 15.73* 

ป.6 30 40 34.28 0.73 85.70 28.00 17.40* 

ป,5-6 60 40 33.36 0.70 83.40 28.00 20.79* 

 * มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตาราง 1 พบว่าค่ า เฉลี่ ย ร้อยละของคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศกึษามีค่าเท่ากับร้อยละ 83.40 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของ

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ี

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใชส้ถิตทิดสอบ  

t-test ชนิด One sample test 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 
n 

คะแนน

เต็ม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

X  S.D. % 70% t 

ป.5 30 40 29.57 0.78 73.92 28.00 19.73* 

ป.6 30 40 31.45 0.71 78.62 28.00 20.37* 

ป,5-6 60 40 30.51 0.74 76.27 28.00 21.65* 

 * มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 76.27 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05   

 3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สะเต็มศึกษา 

ตาราง 3 การวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

n คะแนน

เต็ม 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

X  S.D. ความหมาย 

ป.5 30 5 4.28 0.13 มาก 

ป.6 30 5 4.22 0.24 มาก 

ป,5-6 60 5 4.25 0.18 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผล 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษาสรุปได้

ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ   

ร้อยละ 83.40 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ากับร้อยละ 76.27 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์

เท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาท่ีจัดให้กับผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนเร่ิมตน้ต้ังแต่

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดให้ วิเคราะห์เพื่อระบุ

ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

ทดสอบและปรับปรุงวิธีการแก้ ปัญหาหรือชิ้นงาน และ

น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน ซึ่ง

ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการเรียนรู้
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แบบร่วมมือกับเพื่อนในชั้นเรียน ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึง

เป็นกิจกรรม ท่ีช่วย เส ริมสร้างการพัฒนาท้ังทางด้ าน

สติปัญญา สังคม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ตลอดจนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็นอยา่งดี 

 อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม

แนวสะเต็มศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะการคิดวิเคราะห์ 

คิ ดแก้ ปัญ หา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสต ร์  มี จิ ต

วทิยาศาสตร์ รวมท้ังมีทักษะการออกแบบและสร้างนวัตกรรม

ท่ีใชค้วามรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ ผู้เรียนจะมคีวามเข้าใจในสาระ

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิด

การถ่ายโอนการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ท าให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีมีความหมาย เห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งท่ี

ได้เรียนรู้ (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556; ประสาท เนืองเฉลิม, 

2558) 

 ผลการวิจัยค ร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ     

ณัฏชยานันต ์เกตุศรีศักดา และคณะ (2559) ท่ีได้ศึกษาผล

ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 5 ซึ่งพบวา่ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของกมลฉัตร กล่อมอีม (2560) ท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 ซึ่งพบวา่ นักเรียน

ท่ีได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูง

กว่านักเรียนท่ีได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 รวมท้ังยังสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาวิจัยของทักษิณา พิทักษา และคณะ (2562) ท่ีได้ศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง 

รถโภชนาการ พบวา่ โดยภาพรวม นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยของ

ความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 84.09 ในกิจกรรมนี้

นักเรียนได้เลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย ท้ังยังท้าทายให้

นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์

โดยน าอาหารที่เหมาะสมกับวัยนั ้นมาสร้างเป็นรถแข่ง 

เพื่อปูพื้นฐานการเป็นวศิวกรให้นักเรียนในอนาคตตอ่ไป  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัย

ไปใชแ้ละข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี ้

  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

ครูผู้สอนควรมีการวางแผนในการจัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์

ตา่ง ๆ ท่ีจะใชใ้นการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน รวมท้ังควรมกีาร

ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกิจกรรมท่ีมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกจิกรรมการเรียนรู้ 

  2. ควรมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

สะเต็มศึกษาท่ีมีการบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้และ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ทอ้งถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อตัวแปรตามด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน ได้แก่ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความพงึพอใจต่อการเรียน เป็นต้น  
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