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การศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของรปูแบบการสอนฟิสกิส์โดยอิงแนวคดิ 

สะเต็มศกึษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนฟิสกิส์ 

A Study and Synthesis the Basic Information of STEM Based Physics Instruction  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 2) เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการสอน ได้แก่

องค์ประกอบและกระบวนการสอนของรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นครูผู้สอนฟิสิกส์ท่ีมีประสบการณ์การสอนสะเต็มศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวน 2 ราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสะเต็มศึกษา จากสถาบันบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จ านวน 3 ราย อาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ระดับสถาบันอุดศกึษา จ านวน 2 ราย ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวชิาฟิสกิส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมท่ีมีผลต่อนักเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการสอนของรูปแบบการสอนโดยเชื่อมโยงข้อสรุปจาก

การวเิคราะห์เนื้อหาตามประเด็น เชื่อมโยงกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล 

 ผลการวจิัยพบวา่  

  1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน ได้แก่ 1) ความส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม   

2) องค์ประกอบส าคัญ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 3) ปัญหาการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

4) เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม 5) กระบวนการสอนท่ีเหมาะสม 6) ความพร้อมของครู ในด้านความรู้ การออกแบบกิจกรรม 

7) ความพร้อมของนักเรียน 8) จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร และการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 9) แหล่งการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเหมาะสม 10) การวัดประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนฟิสกิส์ 
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  2. การสังเคราะห์ของข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน คือ องค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการสอน 

โดยองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 

4) กระบวนการสอน 5) ตอบสนอง 6) ระบบสังคม 7) ระบบสนับสนุน และ 8) ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งกระบวนการสอน 

มี 7 ขั้น ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมขอ้มูล ขั้นออกแบบและวางแผนการท างาน ขั้นปฏบัิตสิร้างชิน้งาน ขั้นประเมิน ทดสอบ 

ปรับปรุง ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นสรุป ประยุกต์เชื่อมโยง โดยผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบ 

ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มคี่าระหวา่ง 0.71-1.00 และกระบวนการสอน มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ทุกรายการ 

 

ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  สะเต็มศึกษา 

ABSTRACT 

 The purpose were 1) to study basic information of physics instruction model, and 2) to synthesize basic 

information of physics instruction model, consising the of element and processes of STEM based physics 

instruction to develop Innovative creativity and achievement. The research sample was 1) two physics teachers 

with experience in Stem Education, who were under the Ministry of Education 2) three experts in Stem Education 

from the institute for the promotion of Teaching Science and Technology 3) two teachers of innovative creativity 

in graduate study. It was selected from purposive sampling.The tools used for this research were interview forms. 

The Sample consisted of 1) physics teachers 2) STEM Education experts 3) Innovative creativity experts on 

innovative ideas that affect students and academic achievement. By using data to analyze content and synthesize 

the elements of the instruction model, teaching processes by linking the sub-conclusions from the content analysis 

based on the reasonable relates theories. 

 The research findings were as follows: 

  1. Basic information to develop the STEM based Physics instruction were 1) Important of developing innovative 

creativity, 2) the element and facter to develop innovative creativity, 3) Problem’s STEM Education activity, 4) Content, 

5) teaching process, 6) teach’s konwed and design activity, 7) student’s knowed, 8) curriculum’s highlight and 

weaked, 9) learning’s environment, 10) innovative creativity’s measure and evaluation and achievement. 

  2. Synthesis of basic information, consisting the element’s of physics instruction model were 1) Principle of 

model and basic theoretical concepts 2) The purpose of the model 3) Additional physics content 4) teaching 

process 5) Effects of students 6) Principles of reaction 7) Social system and 8) Support system. Teaching process 

comprise 7 steps: problem identification, data and concept collection, designing and planning, creating work, test 

assessment development, presentation process, and summary as well as application. Based on the expor’ts 

assessment, the result of suitability analysis of element physics instruction model showed that the Indexs of Item-

Objective Congruency : (IOC) values were between 0.71 and 1.00, and teaching process had IOC values of 

between 0.80 and 1.00. 

Keywords : Creative thinking, Innovation, STEM Education  
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ภูมิหลัง  

 จากผลการสอบ PISA ปีการศึกษา 2560 ประเทศไทย

มีคะแนนสอบอยู่อันดับท้าย ๆ ของเอเชีย โดยประเทศเวียดนาม

ทุกวิชา (ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, 2560) ซึ่งเป็นเการสะท้อนถึง

ปัญหาความเหลื่อมล้ าของคุณภาพทางการศึกษา ท าให้

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาและเร่งแก้ปัญหา

อย่างเร่งด่วน โดย พ.ศ. 2559 รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557) 

มีนโยบายจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 

เพื่อน าไปสู่การคิดแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน รวมทั้งมุ่งผลิตก าลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ

นานาชาติ และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech startup) 

โดยเน้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง

ท่ีสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะในศตวรรษท่ี 21 และปลูกฝังให้เยาวชน 

รู้สึกรัก การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตั้งแต่

วัยเด็ก (วทิยากร เชียงกุล, 2549) 

 จากสภาพปัญหาการจัดการสอนในรายวิชาฟิสิกส์

ของผู้วิจัยกับนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 

จังหวัดสระบุรี พบว่า นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมา

ต่อยอดแนวคิดและสร้างนวัตกรรมได้ มีการลอกเลียนแบบ 

ไม่สามารถวิเคราะห์การท างานได้ เนื่องจากกลัวความผิดพลาด 

และไม่เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนจึงไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ได้ 

 

 

 

 

 

 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม คือ ความสามารถ

ในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ผ่านการกระตุ้น

ท าให้เกิดความคิดท่ีแตกต่างไปจากเดิมมีลักษณะอเนกนัย 

หลายทิศทาง คิดกว้างไกล สามารถแก้ปัญหาด้วยความคิด

ใหม ่ๆ สร้างสิ่งใหมท่ี่แปลกไปจากเดิมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

และสังคม  

 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ จึงควรเน้น

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้

ด้วยตนเอง ให้สามารถน าความรู้ไปใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีกระบวนการเรียนท่ี

หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสิ่งแวดล้อม 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) 

และฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีมีความเจริญทางด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยี (อารี พันธ์มณี, 2545) 

 จากปัญหาและความส าคัญของวชิาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจศึกษา และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ

การสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มเพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าคิด และท า สามารถน าความรู้ไป

สร้างสรรค์เชื่อมโยงความรู้กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

ในชวีติจริงได ้

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน

ฟิสิกส์โดยองิแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟสิิกส์ 

 2. เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของการสอนฟิสิกส์

โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟสิิกส์ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

  

 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ ์

 
ข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการสอนฟิสกิสโ์ดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษา  

เพื่อพัฒนาความคดิสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนฟิสกิส์ ทฤษฎี แนวคิด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  1. ประชากร เป็นครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และผู้เชี่ยวชาญ 

และด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสะเต็มศึกษา

กลุ่มตัวอยา่ง โดยการเลอืกแบบเจาะจง จากต าแหน่งทางวชิาการ 

ประสบการณ์ และผลงานระดับประเทศ 

   กลุ่มท่ี 1 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ครู คศ.3 และ คศ.4 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

   กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอนด้านความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา  

  2. แหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร ได้แก่ หนังสอืต าราเกี่ยวกับ

สาระเนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ แนวคิดทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรม รูปแบบการสอน งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับการสอนวิชาฟิสิกส์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับการสอนตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 

  3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง

ขององค์ประกอบของรูปแบบ มีจ านวน 5 ท่าน ได้แก่  

1) ด้านการสอนฟิสิกส์  2) ด้านการสอนสะเต็มศึกษา 

3) ด้านหลักสูตรและการสอน 

 ขอบเขตเนื้อหา 

  ขอบเขตประเด็นในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แนวคิด

สะเต็มศึกษา ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ ทฤษฎี

การสร้างเชาวปั์ญญาของกิลฟอร์ด แนวคิดประดิษฐ์ของเดวิด 

เพอร์กินส์ กระบวนการสืบเสาะ (5E) สาระเนื้อหาหลักสูตร

วชิาฟสิิกส ์และองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 

 ขอบเขตตัวแปร 

  ความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการสอน

ฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของฟิสิกส์ 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  มขีั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

   1. แบบสัมภาษณ ์

    1.1 ศึกษาทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ สาระเนื้อหาส าคัญ

ของหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ทฤษฎีด้านความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรม แนวคิดสะเต็มศึกษา ได้ประเด็นการจัดการเรียน

การสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรม ได้ 10 ประเด็น ดังนี้ 1) ความส าคัญของการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 2) องค์ประกอบส าคัญ 

และปัจจัยท่ีมผีลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

3) ปัญหาการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 4) เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม 

5) กระบวนการสอนที่เหมาะสม 6) ความพร้อมของครู 

ในด้านความรู้การออกแบบกิจกรรม 7) ความพร้อมของนักเรียน 

8) จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร และการจัดกิจกรรม

สะเต็มศกึษา 9) แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ

ท่ีเหมาะสม 10) การวัดประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์ 

    1.2 นิยาม หรือให้ความหมายพฤติกรรมท่ีจะสัมภาษณ์ 

แยกเป็นรายละเอยีดท่ีเป็นขอ้ความท่ีจะสัมภาษณ์ 

    1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่มโีครงสร้าง

และข้อค าถามตามประเด็นท่ีก าหนด  

    1.4 พัฒนาโครงสร้าง และค าถามตามประเด็นท่ี

ก าหนด 

    1.5 ตรวจแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์

ท่ีปรึกษาพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา แก้ไข และปรับปรุง

แบบสัมภาษณต์ามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

    1.5 น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสัมภาษณ์

ฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวจิัย 

   2. แบบวเิคราะห์เนื้อหา 

   3. แบบประเมินความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน

ของรูปแบบการสอน มขีั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

    3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ประกอบการสร้างแบบประเมินร่างต้นแบบ และเป็นแนวทาง 

การก าหนดกรอบการประเมินความเหมาะสมตามโครงสร้าง

องคป์ระกอบและกระบวนการสอนของรูปแบบ 

    3.2 สร้างแบบประเมินรับรองข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบ 

ได้แก่ อบค์ประกอบ และกระบวนการสอนของรูปแบบ 

เพื่ อประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง (Index of Item-

Objective Congruency Index: IOC)  

    3.3 ตรวจสอบแบบประเมินท่ีพัฒนาขึ้นด้านความตรง

และความเหมาะสมสอดคล้อง โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าไป

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                            วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

127 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญเอง ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยผู้วิจัย

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรม และครูผู้สอนฟิสิกส์ด้านสะเต็มศึกษา โดยท า

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ท่ีมีโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิคุณภาพ ศกึษาเอกสาร โดยการจ าแนกข้อมูล และพิจารณา

ความน่าเชื ่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation) 

ตามประเด็นท่ีก าหนด 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จ าแนกข้อมูล

ตามหมวดหมู ่และความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมูท่ี่ก าหนด 

 3. สังเคราะห์ขอ้มูลขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน 

 4. วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดการสอน และสังเคราะห์

กระบวนการสอนของรูปแบบ 

  5. วิเคราะห์ค่า IOC ขององค์ประกอบการสอนและ

กระบวนการสอนของรูปแบบโดยมีเกณฑ์ (IOC) มากกว่า 0.5 

จัดว่ามคีวามเหมาะสมสอดคล้อง 

 

 

ตาราง 1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนฟิสกิส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา 

            ความคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์ 

แนวคดิ องค์ประกอบ 

ของรูปแบบ Joyce and Weil Arend ทิศนา แขมมณ ี

1. ความสัมพนัธ์ของรูปแบบ 1. หลักการตามทฤษฎีท่ีเป็นแนวคิด

พื้นฐาน 

1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิดหรือความเชื่อ 

1. หลักการของรูปแบบ 

2. โครงสร้างของรูปแบบ  2. การจัดระบบ 2. วัตถุประสงค์ 

ของรูปแบบ 

3. ระบบสังคม  3. การบรรยาย และอธิบาย

สภาพ ลักษณะการจัดการ

เรียนการสอน 

3. ระบบสังคม 

4. หลักการตอบสนอง  4. หลักการตอบสนอง 

5. ระบบสนับสนุน 2. สิ่งแวดลอ้มในการสอน 

น าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ 

5. ระบบสนับสนุน 

6. การน ารูปแบบการสอน

ไปใช้ 

  6. เนื้อหา 

 3. วธีิการสอนท่ีท าให้การสอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

4. วธีิกาสอนและเทคนิค 

การสอน 

7. กระบวนการสอน 

7. ผลทางตรงและทางออ้ม 4. ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ  8. ผลท่ีเกิดขึ้นกับ

นักเรียน 
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ตาราง 2 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ กระบวนการสอนของรูปแบบการสอนฟิสกิส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มเพื่อพัฒนา 

            ความคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์ 

ขั้นตอนการสอนตามแนวคดิต่าง ๆ ทีเ่ป็นพื้นฐาน 
กระบวนการสอน 

ที่สังเคราะห์ขึ้น 
Stem 

Education 
Guilford Torrance Perkins 

กระบวน 

การสืบเสาะ (5E) 

1. ขั้นระบุปัญหา 1. ขั้นเตรียม 

การรับรู้ปัญหา 

1. พบความจรงิ 

2. ค้นพบปัญหา 

 1. สร้างความสนใจ 1. ขั้นระบุปัญหา 

หรือให้ค าจ ากัดความ

ของปัญหา 

2. ขั้นรวบรวม

ข้อมูล 

2. ขั้นวเิคราะห์

ปัญหา 

3. ตัง้สมมตฐิาน   2. ขั้นรวบรวมความรู้

เพื่อน ามาใชใ้นการวาง

แผนการด าเนนิงาน 

3. ขั้นออกแบบ

วธีิการแก้ปัญหา 

3. ขั้นเสนอ

แนวทางแก้ปัญหา 

4. ค้นพบค าตอบ 1. จุดประสงค์

ออกแบบ 

2. โครงสร้าง 

2. ส ารวจและ

ค้นหา 

3. ขั้นออกแบบและ

วางแผนการท างาน 

4. ขั้นวางแผน

การด าเนนิงาน 

  3. สร้างรูปแบบ

จ าลอง 

4. มเีหตุผล 

โตแ้ยง้ 

3. อธิบายและ 

ลงข้อสรุป 

4. ขั้นปฏบัิตสิร้าง

ชิ้นงาน 

5. ขั้นการทดสอบ

ประเมนิผล 

ปรับปรุงวธีิการ

แก้ปัญหา 

4. ขั้นตรวจสอบ

ผล 

 5. ขั้นพัฒนา

และปรับปรุง 

4. ประเมินผล 5. ขั้นประเมิน ทดสอบ

และปรับปรุง 

6. ขั้นการ

น าเสนอวธีิการ

แก้ปัญหา 

 5. ยอมรับผล

การค้นพบ 

 5. ขยายความรู้ 6. ขั้นน าเสนอผลงาน 

 5. ขั้นประยุกต์

ใหม ่

  

 

 7. ขั้นสรุปและประยุกต์

เชื่อมโยง 
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แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 

แนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 

ของ Torrance 

ทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญา 

ของ Guilford 

กระบวนการสืบเสาะ (5E) 

 
แนวคิดประดิษฐ์ 

(Inventive Thinking) 

ของ David Perkins 

 
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 

 

รูปแบบการสอนฟสิิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศกึษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. หลักการของรูปแบบ 

1. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 4 ศาสตร์ มีการเชื่อมโยงความรู้ และทฤษฎี 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ผ่าน ท าให้ผู้เรียนได้เรียน 

จากการลงมือปฏิบัติร่วมกันและไดค้วามคิดสรา้งสรรค์เชิงนวัตกรรมในกระบวนการ 

เชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2. การที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในกระบวนการเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลย ีท าให้

ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากข้อมูลระหว่างกระบวนการ ได้ปรับโครงสรา้งความรู้เข้าใจ 

ของตนเอง ระหว่างการออกแบบชิน้งาน การสรา้งชิน้งาน การปรับปรุงชิน้งาน ท าให้เกิด

ความรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน 

3. ความคดิสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ 1) ความคิดริเร่ิม 2) ความคิดยืดหยุ่น 

3) ความคิดคล่อง 4) ความคิดละเอียดลออ ซึ่งสามารถฝึกและพัฒนาความคิดผ่าน

กระบวนการเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยไีด้ 

4. การที่ผู้เรียนเรียนรู้ฟิสกิส์ผ่านกระบวนการที่จนได้คิดประดษิฐ์ คิดออกแบบ ความรู้

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ใช้วิธีการทางเทคโนโลย ีท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจฟิสิกส์ 

อย่างลึกซึง้มีทกัษะปฏบิัติ รวมทั้งสามารถอธิบายเหตุผล หลักการทางฟิสกิส์ได้จาก 

ความเข้าใจของตนเอง 

 

 
 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

1. เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์

เชิงนวัตกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ของวิชาฟิสกิส์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

 
 3. เนื้อหา 

สาระการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการ 4 ศาสตร ์

สอดแทรกให้ผู้เรียนมีความคิดสรา้งสรรค์

ในการสรา้งนวัตกรรม เพื่อแก้ปญัหา 

ในชวีิต 

ประจ าวัน 

 
 

4. กระบวนการสอน 

ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาหรือใหค้ าจ ากัด

ความของปัญหา  

ขั้นที ่2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิด 

ที่เกี่ยวข้องกบัปัญหา 

ขั้นที่ 3 ขั้นการออกแบบและ 

วางแผนการท างาน  
ขั้นที่ 4 ขั้นการปฏิบัติสร้างชิน้งาน 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินพัฒนาทดสอบ 

และปรับปรุง 

ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปและประยุกต ์

 
5. ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรยีน 

1. ความคิดสรา้งสรรค์เชิงนวัตกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ 

 

หลักการตอบสนอง 

ครูผู้สอน สอนตามรูปแบบการสอนฯ ต้องยดึหลักในการตอบสนองโดยการควบคุมให้

กระบวนการเรียนแบบสะเตม็ศึกษา ให้ด าเนินจนสามารถสรา้งผลงานได้ตามเป้าหมาย 

โดยครูผู้สอนให้ความส าคญัและความสนใจตอ่เร่ืองที่ผู้เรียนสนใจ อดทนต่อการรอคอย

ค าตอบและให้อิสระกับกระบวนการคิดของผู้เรียน 

ระบบสังคม เน้นการมีส่วนรว่มโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม สรา้งแรงจงูใจภายใน  

ความใฝ่เรียนรู้ อยากค้นพบสิ่งที่อยู่รอบตัว จัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเรยีนรู้ 

อย่างมีความสขุ ยอมรับความคิดเห็น และเหตุผลของผู้อื่น กล้าและยอมรับ 

ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ อดทนต่อความยากล าบาก และผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ 

และนวัตกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรา้งศักยภาพให้พร้อมที่จะเรียนรู้ 
ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรและเป็นกันเองระหว่างผู้สอนกบัผูเ้รียน ผู้เรียนกับผูเ้รียน 

โดยเชื่อมโยง STEM CARREER 

ระบบสนับสนุน  

1. จัดสิ่งแวดล้อมการรับรูใ้ห้มีบรรยากาศที่ท้าทายมีทางเลือก ส่งเสรมิของความคดิรเิร่ิม 

ใชค้ าถามปลายเปิด สถานการณ์ตัวอย่างใกล้ตัวและชีวติจริงในการกระตุ้นความคดิ 

ของผู้เรียนสนับสนุนความเป็นอสิระ กระตุ้นความร่วมมือของผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่อขยายความคดิ โดยผ่านกระบวนการกลุ่มแสวงหาความรู้สร้างความรู้

ประเมินผลประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมทั้งได้รับการสนับสนุน สื่อ แหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย 

และกิจกรรมการเรียนรู้ที่นา่สนใจ เพื่อเชื่อมโยงกับชีวติจริง วัดผลตามสภาพจรงิ  

โดยครู ผู้เรียน และเพื่อนร่วมกันประเมิน 

 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนฟิสกิส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรม 

 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                                ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

 Volume 12 No.33 January-April 2020


130 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบ

การสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่ อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฟิสิกส์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ประกอบด้วย 

ความส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรม 

องค์ประกอบส าคัญ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์เชงินวัตกรรม ปัญหาการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เนื้อหาท่ีเหมาะสม กระบวนการสอนท่ีเหมาะสม ความพร้อม

ของครู ในด้านความรู้ การออกแบบกิจกรรม ความพร้อม

ของนักเรียนจุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร และการจัดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา แหลง่การเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ

ที่เหมาะสม การวัดประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์

เชงินวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์ 

 2. ผลการสังเคราะห์กระบวนการสอนฟิสิกส์โดยอิง

แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

แสดงดังแผนภาพท่ี 2 พบวา่ 

  2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิง

แนวคิดสะเต็มศกึษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรม 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์

ของรูปแบบ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการสอนโดยมีการเรียงล าดับ

ขั้นตอน และมีส่วนประกอบ ได้แก่ 4.1) หลักการตอบสนอง 

4.2) ระบบสังคม 4.3) ระบบสนับสนุน 5) ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน 

  2.2 กระบวนการสอนซึ่งมขีั้นตอนการสอนในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุปัญญา

หรือให้ค าจ ากัดความของปัญหา 2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและ

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ขั้นการวางแผนการท างาน 

4) ขั้นการออกแบบและปฏิบัติสร้างชิน้งาน 5) ขั้นการประเมิน

พัฒนาทดสอบ ปรับปรุง 6) ขั้นน าเสนอผลงาน 7) ขั้นสรุป

และประยุกต ์เชื่อมโยง 

  2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง (Index 

of Item-Objective Congruency Index: IOC) ขององค์ประกอบ

ของรูปแบบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 0.71-1.00 

ทุกรายการ 

 

  2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง (Index 

of Item-Objective Congruency Index: IOC) ของขั้นตอนการสอน

ฟิสิกสโ์ดยผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ระหวา่ง 0.80-1.00 ทุกรายการ 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าแยกตามวัตถุประสงค์

ของการวจิัย ดังนี้ 

  1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย ความส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรม องค์ประกอบส าคัญและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ปัญหาการจัดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา เนื้อหาท่ีเหมาะสม และกระบวนการสอนท่ี

เหมาะสม ความพร้อมของครู ในด้านความรู้การออกแบบกิจกรรม 

ความพร้อมของนักเรียน จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศท่ีเหมาะสม การวัดผลประเมินผลด้านความคิด

สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 

มีความส าคัญ และเพียงพอในการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบ

การสอน เนื่องจากครอบคลุมในด้านการสอนฟิสิกส์ ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฟิสิกส์ ความพร้อมของครู รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อม 

บรรยากาศ และแหลง่เรียนรู้  

   จุดเด่น จุดด้อยของการสอนสะเต็มศึกษาถูกน ามาใช้

ในการพัฒนาการกระบวนการสอนของรูปแบบการสอน

โดยน ามาก าหนดเป็นขัน้ตอนของกระบวนการสอนตามรูปแบบ

การสอนนี ้ คือ การออกแบบ และวางแผนการท างาน 

การปฏิบัติสร้างชิ้นงาน ช่วยให้เกิดการท างานเป็นกลุ่ม 

มกีารบูรณาการด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงความรู้สู่การท างานในชีวิตจริง

ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วยความสนุก 

พร้อมท้ังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้น

นักเรียนได้มีความรู้ด้านศิลปะ ภาษา สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ 

ร่วมด้วย กระบวนการเรียนรู้นี้ยังกระตุ้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ และการท างานร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้

โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาสร้างองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมใหม่ ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 

2541) ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่าเป็น
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แนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่

และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา 

กระบวนการทางสังคม และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วม

ในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยผู้สอน

มีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนซึ่งการเรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความสามารถและความถนัด เน้นการบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

เกิดจากการใช้แนวคิดประดิษฐ์ของเดวิด เพอร์กินส์ ผสมผสาน

กับความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ สามารถน าไปใช้ใน

การก าหนดกรอบความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็น

ผลท่ีเกิดขึน้จากการบูรณาการสองแนวคิดนี้ ถูกน ามาก าหนด

เป็นขั้นตอนของกระบวนการสอนตามรูปแบบ คือ การออกแบบ 

การปฏิบัติสร้างชิ้นงาน และขั้นประเมิน พัฒนา ทดสอบ 

ปรับปรุงชิ้นงาน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนให้มีคณุภาพ

ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังด้านปัญญา ด้านทักษะ การคิด ได้แก่ 

การคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะ การท างาน

เป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสารท่ีมปีระสิทธิภาพ ชว่ยพัฒนาก าลังคน

ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบ

ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบ

อาชีพในอนาคต และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในเวทีโลกต่อไป 

  2. จากการสังเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบของรูปแบบ

การสอน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการสอนฟิสิกส์

โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิสก์ มี  8 

องค์ประกอบ ซึ่งเกิดจากการรวมแนวคิดของ Joyce and Weil, 

Arend และทิศนา แขมมณี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ

การสอนฟิสิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบในกลุ่มท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียนของ Joyce and Weil และรูปแบบท่ีเน้น

การบูรณาการของทิศนา แขมมณี เนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็น

วิชาท่ีผู้เรียนต้องสร้างองค์ความรู้จากการบูรณาการความรู้

ท้ังทางด้านเนื้อหา วธีิการ ทักษะกระบวนการด้านวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยครูผู้สอนต้องใช้

สิ่งเร้า และการตอบสนองเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม จากการสังเคราะห์

รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญท้ัง  
 จากการสังเคราะห์รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 แนวคิด

ท าให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ ซึ ่งมี

ความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการสังเคราะห์กระบวนการ

สอนได้ 7 ขั้นตอน ซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวนการสอน

ตามแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในขั้นตอนปฏิบัติสร้างชิ้นงาน และชั้นสรุปและ

ประยุกต์เชื่อมโยง เนื่องจากรูปแบบการสอนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน

สามารถน าความรู้มาประยุกตสร้างชิ้นงานท่ีมีความแปลกใหม่

ไปจากเดิม และสามารถน ามาใช้งานเพื่อแกปั้ญหาได้จริง และ

หลังจากสร้างนวัตกรรมแล้ว นักเรียต้องสามารถสรุปความรู้

จากการสร้างนวัตกรรมเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองซึ่งท าให้

นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนได้รู้จุดหมายของการ

เรียน อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์

ตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้  

  1. ในการออกแบบกิจกรรมการสอน ควรค านึงถึง

ความแตกต่างพื้นฐานของผู้เรียน ความสอดคล้องของกิจกรรม

เนื้อหาสาระ ตัวชี้วัด และบริบทของท้องถิ่นท่ีผู้เรียนควรได้รับ 

เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น

ในกิจกรรมท่ีจัดควรเป็น ดังนี้ 1) สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ควรหา

ได้ง่ายในท้องถิ่น 2) กิจกรรมควรเป็นปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง

ของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของบทเรียนและ

น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 3) สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และตัวชี้วัด

ของบทเรียน ซึ่งอาจมเีนื้อหาอื่นเข้ามาสอดแทรกได้ ไม่ยึดติด

กับเฉพาะเร่ืองท่ีสอน หรือ 4 ศาสตร์เท่านั้น เพื่อให้นักเรียน

เห็นความเชื่อมโยง 4) ควรเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับการตัดสินใจกลุ ่ม ยอมรับ

ความผิดพลาดของกลุ่ม เพื่อสร้างทักษะการท างาน และไม่ยึดติด

กับตัวบุคคล จึงควรจัดกลุ่มท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ตัดสิน

ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของเพื่อน 

3 ระดับ ได้แก่ เกง่ ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 

โดยหัวหน้าจะเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง และให้นักเรียนกลุ่มเก่ง

จับฉลากเพื่อกลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ในอัตรา 1 : 2 : 1 

โดย 1 กลุ่มจะประกอบด้วย คนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 2 คน 
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และคนอ่อน 1 คน ซึ่งในแต่ละกิจกรรม จะมีการประเมิน

ความสามารถ และแบง่กลุ่มใหม่ทุกครัง้ 

  2. บทบาทครู ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน และเสนอแนะ

ทางการเรียนเท่านั้นไม่ใช่ผู้รู้ ครูต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ 

การใช้เทคโนโลยีท่ีถูกตอ้ง และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด

ท่ีต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม และควรมีปฏิสัมพันธ์ 

การสื่อสารท่ีดี ท้ังใน และนอกชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 

(Koraneekit, et al., 2014) การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม 

(Social Network) มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม และเป็น

ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกัน 

ได้สื่อสาร แสดงความคิดเห็นร่วมกัน สามารถส่งเสริมการเรียน 

และมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ในระหว่าง

การท ากิจกรรมครูต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนอยา่งท่ัวถึงทุกกลุ่ม 

ซึ่งสามารถสนับสนุนการเรียน การท างานของนักเรียนให้มี

พัฒนาการกระบวนการท างานดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ทันที ซึ่งการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันความรู้กับ

เพื่อนมีโอกาสได้ซักถาม หรือขอค าชี้แนะจากครู สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ Udom (2011, pp. 317-330) การใช้กิจกรรม

การเรียนรู้เชิงรุก ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 

เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย มเีจตคติท่ีดี และมีความคงทน

ในการเรียน และยังพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและ

การเรียน 

  3. ครูตอ้งมคีวามพร้อมในการจัดกิจกรรมโดย 1) วเิคราะห์

เนื้อหา สาระท่ีเหมาะสม สามารถบูรณาการกับกระบวนการ

เชิงวิศวกรรม กระบวนการทางเทคโนโลยี และเป็นปัญหาท่ีพบ

ได้ในชวีติจริงในท้องถิ่น ได้แก่ เนื้อหาด้านกลศาสตร์ พลังงาน 

ไฟฟ้า ของไหล และคลื่น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียน

สามารถลงมอืปฏบัิติ และสร้างนวัตกรรมได้ 2) ครูตอ้งเตรียม

อุปกรณ์การท ากิจรรมให้พร้อม และเพียงพอ ซึ่งอุปกรณ์

บางอย่างไม่มีในห้องทดลอง จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ท่ีหาง่าย

ในท้องถิ่นทดแทน 3) กระบวนการสอนขั้นรวบรวมข้อมูล 

ครูควรมีความสามารถในการผลิตสื่อ น าเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียน

ศึกษาก่อนเรียนนอกเวลา การใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร

ทางระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล

ในห้องเรียน เพิ่มโอกาสทางการเรียน และช่วยเพิ่มศักยภาพ

ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ Kim, et al. (2014, pp. 

37-50) สื่อวดีิทัศน์ สามารถช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคย และสะดวก

ต่อการเข้าถึง และ Enfield (2013, pp. 14-27) สื่อวิดีทัศน์

เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนคุ้นเคย มีส่วนช่วยในการเรียนรู้มาก ช่วยให้

ผู้เรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในชัน้เรียน 

และในการสบืค้นขอ้มูลด้วยการศกึษาก่อนเรียนนอกเวลาแล้ว

ในห้องเรียนครูควรร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกับผู้เรียน เพื่อป้องกัน

การเกิดผังมโนทัศน์ผิดพลาดและเป็นการปรับพื้นฐานความรู้

ของผู้เรียน หากความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอครูควรแนะน าสื่อ 

และแหลง่การเรียนรู้ในการการสบืค้น  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรน าข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัย ไปพัฒนารูปแบบ

การสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 

ในระดั บชั้ นอื่ น ๆ รวมท้ั งศึ กษาปั จจั ยส าคัญ ท่ี ส่ งผลถึ ง

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา เช่น 

ลักษณะการใชส้ื่อน าเสนอเนื้อหา การใช้เทคโนโลย ี 

  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการน ารูปแบบการสอนฟิสิกส์

โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนฟิสิกส์ ไปใช้โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน หรือ

โรงเรียนต่างภูมิภาคกัน 

  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการน ารูปแบบการสอน

ฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้

ทางวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 
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