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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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The purposes of this research were to compare analytical thinking and creative
thinking by learning management based on STEM education before learning and after learning
with the 70 percent criteria. The participants were 28 ninth grade students who studied in the
second semester of 2020 academic year at Angsila School. They were selected through the cluster
random sampling. The research instruments were lesson plans using STEM education techniques,
analytical thinking test and creative thinking test. The data was analyzed by using Mean, Standard
Deviation, dependent sample t-test, and one sample t-test.
The results were summarized as follows: 1) The posttest scores of analytical thinking
of ninth grade students after learning with the STEM Education techniques were statistically
significant higher than the pretest scores at the .05 level. 2) The posttest scores of analytical
thinking of ninth grade students after learning with the STEM Education techniques were
statistically significant higher than the 70 percent criteria at the .05 level. 3) The posttest scores of
creative thinking of ninth grade students after learning with the STEM education techniques were
statistically significant higher than the pretest scores at the .05 level. 4) The posttest scores of
creative thinking of ninth grade students after learning with the STEM education techniques were
statistically significant higher than the 70 percent criteria at the .05 level.
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กิตติกรรมประก าศ

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนร่ วมต่อความสาเร็ จของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา” ดังนี้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ ดร.สมศิริ สิ งห์ลพ อาจารย์
ที่ปรึ กษาหลัก และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา
ให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถว้ น และเอาใจ
ใส่ดว้ ยดีเสมอมา ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณโอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา ทองสอน กรรมสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาแนะนาในการปรับปรุ ง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง ทาให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา ทองสอน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รีพ ร
อนุ ศาสนนันท์ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ภิ บาลชนม์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ คงศัก ดิ์ วัฒนะโชติ และอาจารย์
ไพศาล เสริ มศรี ที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั รวมทั้งให้คาแนะนา
แก้ไ ขเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยัง ได้รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ า น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคมตลอดจนคณะครู และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึ ก ษา 2563 ที่ ให้ค วามร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ที่ ใช้ในการวิจัย ทาให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณพ่ อ แม่ และทุกคนในครอบครัว ที่ ได้ให้การส่ งเสริ ม และ
สนับสนุน เป็ นกาลังใจที่ดีในการศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างดียงิ่
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมโลกยุคปัจจุบนั เป็ นสังคมที่มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ดังนั้นมนุษย์จึงต้องทาการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อสร้างชีวิตให้มีศกั ยภาพในการดารงชีวิต
และเป็ นประชาชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ (ขจรเดช บุตรพรม, 2557, หน้า 1) ซึ่งการจะทา
ให้ประเทศมีความเจริ ญก้าวหน้ายืนหยัดอยูใ่ นกระแสโลกาภิวตั น์ได้น้ นั จะต้องพัฒนาประชาชนให้
มีคุณภาพโดยเริ่ มตั้งแต่วยั เยาว์ซ่ ึงปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้คนมีคุณภาพคือ การมี
ความสามารถในการคิด เพราะความสามารถในการคิดเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพทุกด้านทั้งทางร่ างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 292-296)
นอกจากนี้ในสังคมปัจจุบนั และอนาคตวิทยาศาสตร์ยงั เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดารงชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ เครื่ องใช้
ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ที่คนได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ น
ผลของความรู ้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
นอกจากนี้การพัฒนาทักษะที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม
เช่น เด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน
ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู ้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน วัยสู งอายุเน้นพัฒนา
ทักษะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 15) ด้วยความสาคัญดังกล่าวระบบการศึกษา
ไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในสังคมยุค 4.0 ซึ่งเน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน คือ คิดเองได้ ทาเองเป็ น
เน้นสร้างสรรค์นวัตกรรม และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา รู ้จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้คน้ พบความถนัด และสนใจของตนเอง (เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล, 2560)

2
นอกจากนี้ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ได้เน้น
ประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของคนไทย
โดยการพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม หลักสู ตรและเนื้ อหา พัฒนาวิชาชีพ
ครู คณาจารย์ได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้ระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ 2) โอกาสทางการศึกษา
และการเรี ยนรู ้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน
ทุกคน ทุกเพศทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผูท้ ี่
อยูภ่ ายนอกระบบการศึกษาด้วยทั้ง 3 ประการนี้ จะส่ งผลให้คนไทยยุคใหม่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ 2) สามารถเรี ยนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่านและมีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (พัชรี นาคผง, 2562, หน้า 2-3)
นอกจากนี้ผลการสารวจความต้องการแรงงานของนายจ้างและองค์กรเกิดใหม่ปี 2557
ขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพบว่า ปัจจุบนั ทักษะที่นายจ้างในองค์กร
ยุคใหม่ที่ประสบความสาเร็จคาดหวังมากที่สุดคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ (สุภกร บัวสาย, 2558) “องค์การโออีซีดีจึงมีแผนในการเพิ่มการประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในการสอบ PISA ประจาปี 2564 เพื่อส่งสัญญาณ
ให้แก่ระบบการศึกษาทัว่ โลกให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่ตอ้ งการกาลังคนที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์”
(สานักข่าวอิศรา, 2558) และสุรชัย รดาการ (2012) กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน เพราะความคิดสร้างสรรค์ เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การพัฒนาและสร้างสิ่ งใหม่ ทั้งสิ่ งประดิษฐ์คิดค้น ความคิด การนาเสนอคุณค่า พัฒนากระบวนการ
ดาเนินงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จนถึงการพัฒนานวัตกรรมในรู ปแบบเชิงพาณิชย์”
จากการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นแต่การบรรยาย ทาให้นกั เรี ยนขาดทักษะในการคิด
และแสดงออก จนทาให้เกิดการเลียนแบบผูอ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรี นวลผ่อง (2553, หน้า 2)
ที่กล่าวว่า การสอนยังเป็ นแบบเดิมที่ครู เป็ นผูบ้ อกและนักเรี ยนเป็ นผูร้ ับ จึงทาให้นกั เรี ยนไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ขณะตอบคาถามนักเรี ยนยังตอบตามความรู ้สึกของตนเอง
ไม่มีความคิดแปลกใหม่ และในมาตราที่ 24 ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาให้มีเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและเน้นให้นกั เรี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
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การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น นอกจากนี้ยงั จัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 14-15)
และจากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นกั เรี ยนเกิด
กระบวนการการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์น้ นั ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยน
ได้ลงมือปฏิบตั ิและฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรื อ
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้
กลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่ องปัญหา และทาการแก้ปัญหาด้วยการค้นพบความรู ้ดว้ ยวิธีสืบสอบ
(Inquiry method) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง เรี ยนรู ้และสื บค้นข้อมูลด้วยตัวเอง
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ อย่างลึกซึ้ง (นภาภรณ์ เพียงดวงใจ, 2558, หน้า 4)
จากผลการประเมินทักษะของนักเรี ยนในระดับนานาชาติ (PISA) 2018 เป็ นการประเมิน
ศักยภาพของนักเรี ยนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการใช้ความรู ้ ทักษะจาเป็ น เพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริ ง
ที่วดั สมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์
การคิดและหาคาอธิบาย ซึ่งผลการประเมิน PISA ในปี 2018 ในระดับนานาชาติ พบว่า นักเรี ยนจาก
จีนสี่ มณฑล (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียง) และสิ งคโปร์ มีคะแนนทั้งสามด้านสู งกว่า
ทุกประเทศ สาหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดห้าอันดับแรกในด้านการอ่านซึ่งเป็ นด้านที่เน้น
ในรอบการประเมินนี้ ได้แก่ จีนสี่ มณฑล สิ งคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง และเอสโตเนีย สาหรับผลการประเมิน
ของประเทศไทย นักเรี ยนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD
487 คะแนน) คณิ ตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426
คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งจะเห็นได้วา่ ผลคะแนนการทดสอบ PISA ของไทยอยูใ่ น
ระดับที่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562)
นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั โครงการ “การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และ
การมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็ นคนดีคนเก่งของนักเรี ยนไทย” ได้มีการพัฒนา
เครื่ องมือสาหรับวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนไทย เริ่ มจากการกาหนด
โครงสร้างและรู ปแบบข้อคาถามในแบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ตามแบบทดสอบมาตรฐานการประเมินทักษะของนักเรี ยนในระดับนานาชาติ (PISA) และ
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) โดยวัดความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนที่ไม่เน้นการท่องจาเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้แต่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู ้กบั
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน โดยกาหนดการทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 ระดับชั้น (ประถมศึกษาปี ที่
6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4) แต่ละระดับชั้นประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาได้แก่ การรู ้การอ่าน (Reading
literacy) การรู ้คณิ ตศาสตร์ (Mathematics literacy) และการรู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) และ
ผลการวิจยั พบว่าความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ใช้เกณฑ์การวัด 3 วิธี นักเรี ยน
ที่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้ง 3 วิชา เพียงร้อยละ 2.09 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ทุกวิชาคิดเป็ น
ร้อยละ 15.94 เกณฑ์การกระจายปกติ และ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพียงร้อยละ 16.65 เท่านั้น (ดวงจันทร์ วรคามิน, 2559)
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ครู ผสู ้ อนในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
พบว่าโรงเรี ยนอ่างศิลานั้นเป็ นโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก ด้วยบริ บทของโรงเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น
ผูย้ า้ ยถิ่นฐานตามผูป้ กครองมาทางานที่พ้นื ที่ใกล้เคียง ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งพัฒนา นอกจากนี้ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน จะคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบที่ทาตามแบบอย่าง
หรื อตัวอย่างที่มีการกาหนดให้แต่เมื่อให้ออกแบบหรื อคิดด้วยตนเองนั้นนักเรี ยนจะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่นอ้ ยมากนอกจากนี้จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ฝึกปฏิบตั ิการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคมพบว่า เมื่อทาการวัดและ
ประเมินผลทางด้านการคิดวิเคราะห์ นักเรี ยนมีคะแนนทางด้านการคิดวิเคราะห์ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนที่โรงเรี ยนได้กาหนดตามการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมโดยให้นกั เรี ยนสรุ ปความคิดรวบยอดที่เกิดจากการเรี ยน
ในเนื้อหาที่เรี ยนโดยนาเสนอในรู ปแบบการใช้แผนผังความคิดผลปรากฎว่า นักเรี ยนสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่นาเสนอในรู ปแบบแผนผังความคิดยังอยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถนาเอาความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการจัดทาชิ้นงานให้น่าสนใจได้
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้
โดยแนวทางที่ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ STEM Education
หรื อ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ STEM Education
หรื อสะเต็มศึกษาเกิดจากการนาศาสตร์ท้ งั 4 มาบูรณาการการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกันได้แก่ S หมายถึง
Science หรื อ วิทยาศาสตร์ T หมายถึง Technology หรื อ เทคโนโลยี E หมายถึง Engineering หรื อ
วิศวกรรมศาสตร์ และ M หมายถึง Mathematics หรื อคณิตศาสตร์ ซึ่งศาสตร์ท้ งั 4 ด้านนี้
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เป็ นศาสตร์ที่จาเป็ นต่อมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั และในอนาคต เพราะการศึกษาแบบสะเต็มเป็ นการ
สอนที่แตกต่างไปจากอดีตที่เน้นให้เด็กท่องจาบทเรี ยน แต่สะเต็มศึกษาเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้น
ให้เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือทดลองปฏิบตั ิ เน้นการคิดเพื่อสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์นาความรู ้มา
ใช้ในแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559, หน้า 99-100) จุดประสงค์ของการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักและเห็นคุณค่าของการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
ที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน (พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย, 2556, หน้า 49-56) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็ม
ศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรื อกฎทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรื อกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบตั ิให้เห็นจริ งควบคู่กบั
การพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ ๆ
พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรื อบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ (สถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)
จากที่กล่าวมาการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษายังมีจุดเด่นที่ชดั เจนข้อหนึ่ง
คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ในขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
และฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสนาความรู ้มา
ออกแบบวิธีการหรื อกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(NRC, 2012) จากการศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สร้างความท้าทายในการเรี ยนรู ้สามารถที่จะ
คิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันที่น่าสนใจ และมีการบูรณการศาสตร์ความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกัน ส่งผลต่อการพัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์หรื อแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยน (วงค์ณภา แก้วไกรษร และ นันทรัตน์ แก้วไกรษร, 2561) จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษามีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนคือส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู ้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจสาระและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถ
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่ งที่เรี ยน สามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยน
เข้ากับชีวิตจริ ง (จารัส อินทลาภาพร, 2558b, หน้า 63-64) นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ยังได้ทาการศึกษางานวิจยั
ของ กมลทิพย์ สาราญจักร์ (2558) ที่ได้วิจยั เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่ อง โมเมนตัมและการชน
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00
คะแนน และมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 11.89 คะแนน โดยความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้นมีคะแนน
การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
และ สุ กญั ญา เชื้อหลุบโพธิ์ (2559)ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบหมุน โดยมีผลการวิจยั จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีผลช่วยให้
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้ดีข้ ึนเนื่ องจากนักเรี ยนได้วางแผนและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
จากสภาพการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
โดยผูว้ ิจยั เชื่อว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจะส่งผลให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้
มากกว่าการรับรู ้และจดจาอีกทั้งนักเรี ยนยังสามารถนาความรู ้ที่ได้เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของตนเองได้

7

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Hopkins Public School (2016)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ให้ความหมาย คาว่า STEM หมายถึง การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไม่ได้หมายความถึงการจัดการเรี ยนการสอนสี่ วิชานี้
แบบเอกเทศ STEM คือ การบูรณาการหลักสู ตร รายวิชา หรื อเชื่อมโอกาสการเรี ยนรู ้ในศาสตร์ท้ งั สี่
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เกิดการสารวจ ค้นพบ และรู ้จกั แก้ปัญหา กมลทิพย์ สาราญจักร (2558)
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง โมเมนตัมและการชน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นักเรี ยนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู งกว่าก่อนเรี ยน
และ Mayasari, Kadarohman, Rusdiana, and Kaniawati (2016) ได้ทาการศึกษาระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ผา่ นการสร้างสรรค์ชิ้นงาน “พลังงานทดแทน (พลังงานจากแสงอาทิตย์)”
โดยการวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods) และประเมินระดับ
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ 4P ผลการวิจยั พบว่า ชิ้นงานที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
สามารถส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้ และนักเรี ยนสามารถประยุกต์ความรู ้และ
ทักษะเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งสมมติฐานไว้ 4 ข้อดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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2. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
4. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากงานวิจัย
1. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
2. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบสะเต็มศึกษาในวิชาอื่น ๆ
3. ได้แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ให้กบั นักเรี ยน
4. ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วยวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสัมนาการเรี ยนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน และเป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวนห้องเรี ยน 8 ห้อง นักเรี ยน
จานวน 320 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 28 คน
ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เนื้ อหาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ตามตัวชี้วดั และ
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) เรื่ องไฟฟ้าเบื้องต้น ในวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 เรื่ อง ดังนี้
3.1 ปริ มาณทางไฟฟ้า
3.2 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
3.3 พลังงานไฟฟ้า
3.4 อิเล็กทรอนิกส์
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนิ นการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ใช้เวลาในการดาเนินการวิจยั 24 คาบ
คาบละ 50 นาที ประกอบด้วยการสอบก่อนเรี ยน 2 คาบ การทดสอบหลังเรี ยน 2 คาบ และ
ดาเนินการสอน 20 คาบ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ , 2560) ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันจากการบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(นูรอาซีกีน สาและคณะ, 2560) และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน (ภัสสร ติดมา, 2558)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) โดยมีการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบของศูนย์
สะเต็มศึกษาจานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ประกอบด้วย
2.1 ระบุปัญหา
2.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา
2.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
2.4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
2.5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ ง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน
2.6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวบยอด

1. การคิดวิเคราะห์
2. ความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจั ด การเรี ยนรู้ ต ามรู ปแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา หมายถึ ง การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
ที่มีการบูรณาการ 4 ศาสตร์ความรู ้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดย
เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการเชื่อมโยงและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ทุกแขนงมาใช้ เพื่อพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบนั และพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้ าสู่ บทเรียน หมายถึง การทบทวนความรู ้เดิมและใช้คาถามกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู ้โดยการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ออกแบบชิ้นงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาและบทเรี ยนในเนื้อหานั้น ๆ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ความเข้าใจและทักษะ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบตามขั้นตอนของศูนย์สะเต็มศึกษา
โดยมีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 ระบุปัญหา คือ การกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันโดย
ครู ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนทาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเพื่อดาเนินการแก้ปั ญหาหรื อ
ออกแบบชิ้นงาน
2.2 รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับปัญหา คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานหรื อวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์เน็ต สื่ อวีดิโอต่าง ๆ และการทดลอง เป็ นต้น
2.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือ การนาความรู ้ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ทาการ
ออกแบบชิ้นงานหรื อวิธีการแก้ปัญหา โดยออกแบบเป็ นเค้าโครงหรื อโครงร่ างของชิ้นงานหรื อ
วิธีการแก้ปัญหา
2.4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา คือ การลงมือปฏิบตั ิชิ้นงานหรื อวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้ทาการออกแบบโครงร่ างไว้
2.5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหาหรื อ ชิ้นงาน คือ การ
นาชิ้นงานหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ลงมือปฏิบตั ิมาทาการทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานทางด้าน
ต่าง ๆ เพื่อนาไปปรับปรุ งชิ้นงานหรื อวิธีการแก้ปัญหา
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2.6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา คือ การนาเสนอชิ้นงานหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่
สมบูรณ์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การนาเสนอภายในห้อง การนาเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวบยอด หมายถึง การสรุ ปเนื้อหากิจกรรมและอภิปรายร่ วมกัน
ระหว่างครู และนักเรี ยน เพื่อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจตรงกัน
2. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการตรึ กตรองและมีเหตุผล
ของบุคคลเป็ นขั้นตอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ การจา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์และการประเมินค่า ผูเ้ รี ยนสามารถแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ
จากเหตุการณ์น้ นั ๆ สามารถค้นหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสามารถ
ค้นหาเรื่ องราวของระบบ เรื่ องราวและสิ่ งต่าง ๆ ในการทางานได้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์เชิงหลักการ
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ชุดของข้อคาถามที่ใช้วดั ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยใช้ขอ้ มูลเนื้อหาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น มาใช้ในการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างข้อคาถาม
และใช้แนวคิดของบลูม 3 ด้าน ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ความสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น
สิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดมีบทบาทมากที่สุด
3.2 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์
ของสิ่ งต่าง ๆ ว่า มีอะไรสัมพันธ์กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน
3.3 การวิเคราะห์ เชิงหลักการ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างระบบ
เรื่ องราว ที่อยูไ่ ด้ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็ นหลักการสาคัญ
4. ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย มีการนาความรู ้
จากประสบการณ์ของตนเชื่อมโยงกับประสบการใหม่ ๆ จากนั้นเกิดเป็ นการคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ข้อ
ในการวัดและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องตัว ความคิด
ยืดหยุน่ และความคิดละเอียดละออ
5. แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ชุดข้อคาถามที่ใช้ในการวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบแบบเขียนบรรยาย โดยมีการให้คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric)
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มีคะแนนต่าสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 1 คะแนนและสูงสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 4 คะแนน คะแนนรวม
ต่าสุดเท่ากับ 12 คะแนน และคะแนนรวมสูงสุดเท่ากับ 36 คะแนน จากสถานการณ์ที่ครู เป็ นผู ้
กาหนด โดยใช้แนวคิดของ ทอแรนซ์ (Torrance) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ข้อดังนี้
5.1 ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิด
ของบุคคลอื่นและแตกต่างจากความคิดธรรมดา
5.2 ความคิดคล่องตัว หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่ องเดียวกัน
5.3 ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถที่จะคิดได้อย่างหลากหลายและอิสระ
สามารถดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ มาใช้ในการคิดดัดแปลงให้ไม่ซ้ ากัน
5.4 ความคิดละเอียดลออ คือ ความคิดในรายละเอียด เพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิด
หลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นยิง่ ในการสร้าง
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็จ
6. เกณฑ์ ร้อยละ 70 หมายถึง คะแนนที่ยอมรับได้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งวิเคราะห์จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา รวมทั้งตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
ได้กาหนดอยูท่ ี่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนรวม (หลักสู ตรโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม, 2561)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหนังสื อ เอกสาร และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาเสนอตามลาดับหัวข้อดังนี้
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
2. แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
3. การจัดการเรี ยนการรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
4. การคิดวิเคราะห์
5. ความคิดสร้างสรรค์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สถาบันส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ
มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วย
การลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยมีรายละเอียดของการจัดสาระ
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งไม่มีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่ งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลาเลียง
สารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ทางานสัมพันธ์กนั รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวฒั นาการของ
เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุ ริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุ ริยะที่ส่งผลต่อ
สิ่ งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบตั ิภยั กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้ความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู ้การทางาน
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รู ้เท่าทัน และมีจริ ยธรรม
ในงานวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในรายวิชา
พื้นฐาน และศึกษาคาอธิบายรายวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนอ่าง
ศิลาพิทยาคม โดยมีรายละเอียด (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังนี้
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มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
ระดับชั้น
ตัวชี้วดั
ม.3 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และ
คานวณปริ มาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ
V = IRจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัด
ปริ มาณทางไฟฟ้า

4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อ
ตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
6. บรรยายการทางานของชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกผ่าน
วงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์
• ค่าที่บอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้า
ต่อหน่วยประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรี ยกว่า
ความต่างศักย์ซ่ ึงวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์
• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับ
ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของ
ตัวนาโดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์
และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ เรี ยกค่าคงที่น้ ีวา่
ความต้านทาน
• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้าสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีความต้านทาน ใน
การต่อตัวต้านทานหลายตัว มีท้ งั ต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน
• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ที่คร่ อมตัว
ต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทานแต่ละตัว
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ระดับชั้น

ตัวชี้วดั
7. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า

สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผา่ นตัวต้านทานแต่ละตัว
มีค่าเท่ากัน
• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ที่ผ่านวงจรมีค่า
เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผา่ นตัว
ต้านทานแต่ละตัวโดยความต่างศักย์ที่คร่ อม
ตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
8. อธิบายและคานวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ • เครื่ องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากาลังไฟฟ้าและความ
สมการ W = Pt รวมทั้งคานวณค่าไฟฟ้า
ต่างศักย์กากับไว้ กาลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็ น
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
วัตต์ ความต่างศักย์มีหน่วยเป็ นโวลต์ ค่า
9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
ไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้าโดยนาเสนอวิธีการใช้
ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณของกาลังไฟฟ้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาในหน่วยชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ ชัว่ โมง
หรื อหน่วย
• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้า
แบบขนานเพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน การ
ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวันต้อง
เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และ
กาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน และการ
ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (โรงเรียนอ่าง
ศิลาพิทยาคม)
ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักคุณค่า บรรยาย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทางานของชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย คานวณ
พลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทางานของ
ทัศนอุปกรณ์ ความสว่างของแสง ที่มีต่อดวงตา โดยเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการศึกษา
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นพื้นฐานในการปรับใช้กบั การประกอบอาชีพในอนาคต
และห่างไกลอบายมุข
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ระบุปัญหา และออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่ วมภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูต่ รงความต้องการของชุมชนหรื อท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนางานอาชีพโดยใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ กลไกไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาสาระสาคัญ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อนาไปใช้ในการ
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์มกั มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยการทาโครงงาน เป็ นกระบวนการ
ที่ส่งผลให้นกั เรี ยนได้ฝึกกระบวนการคิด ประกอบด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้หรื อประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีคอนสตรักติวิสม์
(Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่ องปัญหา และทาการแก้ปัญหาด้วย
การค้นพบความรู ้ดว้ ยวิธีสืบสอบ (Inquiry method) การทาโครงงานจึงเป็ นวิธีที่ดีในการช่วยพัฒนา
ความคิด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (นภาภรณ์ เพียงดวงใจ, 2558) สอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) ซึ่งมีเป้าหมายในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้
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ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบความรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุดเพื่อให้ได้ท้ งั กระบวนการและความรู ้ จากวิธีการสังเกต
การสารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนาผลที่ได้มาจัดระบบเป็ นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู ้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) กล่าวว่าวิธีสอนหรื อกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่
นิยมใช้มีหลายวิธีแต่ไม่มีขอ้ มูลยืนยันว่ามีวิธีการจัดการเรี ยนรู ้หรื อกิจกรรมใดที่ดีที่สุด ดังนั้นครู
วิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน เนื้ อหารายวิชา ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีความเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชามีดงั นี้
1. วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry method) เป็ นวิธีการที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
แสวงหาความรู ้เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้คาถาม จัดเป็ นวิธีการสอนที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและบทบาทของครู น้ นั จะลดลง
มีข้นั ตอนการสอน 6 ขั้นดังนี้
1.1 ขั้นนาเสนอสถานการณ์หรื อสิ่ งที่เป็ นปัญหา คือ ครู มีการเล่าเรื่ องราวหรื อ
ใช้สื่ออุปกรณ์หรื อใช้สถานการณ์จริ งเพื่อทาให้เด็กเกิดความสนใจในสถานการณ์ดงั กล่าว
1.2 ขั้นสังเกต คือ ผูเ้ รี ยนสังเกตสิ่ งที่ครู ตอ้ งการสื่ อสาร โดยใช้ประสารทสัมผัสทั้ง 5
หรื อเครื่ องมือบางอย่างช่วยก็ได้
1.3 ขั้นอธิบาย คือ ครู ให้ผเู ้ รี ยนคิดหาสาเหตุของปั ญหาแล้วตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับ
ปัญหานั้น ๆ จากความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
1.4 ขั้นทดสอบ คือ ครู ให้นกั เรี ยนสื บค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาให้มาก
ที่สุดเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1.5 ขั้นสรุ ป คือ นักเรี ยนทาการสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการทดสอบเพื่ออธิบายคาตอบ
ของปัญหา
1.6 ขั้นการนาความรู ้ไปใช้ คือ นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. วิธีการสอนแบบทดลอง (Laboratory method) เป็ นการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้สังเกตจากของจริ งและได้ประสบการณ์ตรงทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองและในขณะที่ผเู ้ รี ยนทาการทดลองนั้นควรอยูภ่ ายใต้การแนะนาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
จากครู ผสู ้ อน ซึ่งขั้นตอนการสอนแบบทดลองมี 4 ขั้นตอนดังนี้
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2.1 ขั้นนา คือ ครู นาเสนอรู ปแบบวิธีการทดลองที่จะให้นกั เรี ยนได้ทาการทดลอง โดย
มีการอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง และข้อควรระวังต่าง ๆ ในการทดลอง
2.2 ขั้นทดลอง คือ นักเรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอนในการปฏิบตั ิการทดลอง โดยมี
ครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ช่วยเหลือเท่านั้น นักเรี ยนจะต้องทาการจดบันทึกผลการทดลองที่ได้ไว้ดว้ ย
2.3 ขั้นเสนอผลการทดลอง คือ นักเรี ยนทาการนาเสนอผลการทดลองที่นกั เรี ยนได้จด
บันทึกเอาไว้จากขั้นทดลอง นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายผลการทดลองร่ วมกัน
2.4 ขั้นสรุ ปผล คือ นักเรี ยนนาเสนอความคิดรวบยอกจากการทดลองโดยมีครู เป็ น
ผูช้ ่วยในการสรุ ปผลการทดลองเพื่อให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจที่ตรงกัน
3. วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving method) เป็ นวิธีการสอนที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยน
ได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีข้ นั ตอนการสอน 5 ขั้นดังนี้
3.1 ขั้นกาหนดปั ญหา คือ ครู นาเสนอวัตถุ สิ่ งของ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์บางอย่าง
ที่เป็ นปัญหา เพื่อให้นกั เรี ยนบอกถึงปัญหา รวมทั้งกาหนดนิยามของปั ญหาให้มีความชัดเจน
3.2 ขั้นกาหนดสมมติฐาน คือ นักเรี ยนทาการตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคาตอบของ
ปัญหาจากความรู ้และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน รวมทั้งให้นกั เรี ยนทาการวางแผนที่จะสื บค้น
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่จะนาไปสู่คาตอบ
3.3 ขั้นรวบรวมข้อมูล คือ นักเรี ยนทาการศึกษาค้นคว้าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แผนการที่ได้วางไว้ อาจเป็ นหารอ่าน การทดลอง จากนั้นจดข้อมูลไว้อย่างละเอียด และเที่ยงตรง
3.4 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ นักเรี ยนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา
3.5 ขั้นสรุ ปผล คือ นักเรี ยนทาการสังเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้า แล้วสรุ ปในรู ปแบบ
หลักการที่นาไปอธิบายตอบคาถามของปัญหาที่ต้ งั ไว้ได้
4. วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project method) เป็ นวิธีการสอนที่ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากการกระทาจริ ง (Learning by doing) นักเรี ยนจะได้เลือกเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาวาง
แผนการทางาน ดาเนินการจนสาเร็ จตามแผนที่วางไว้ได้ดว้ ยตนเอง โครงงานที่นกั เรี ยนจะทานั้น
อาจทาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ นับว่าเป็ นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริ งเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากนักเรี ยนจะทางานด้วยการตั้งปั ญหาจริ ง และแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยมี
ขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นได้แก่
4.1 ขั้นกาหนดจุดมุ่งหมาย คือ นักเรี ยนกาหนดความมุ่งหมายและลักษณะของ
โครงงานโดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะให้นกั เรี ยนตั้งจุดมุ่งหมายของการเรี ยนว่าเราเรี ยนเพื่ออะไร
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4.2 ขั้นวางแผนหรื อวางโครงการ คือ นักเรี ยนจะช่วยกันวางแผนว่าจะทาอย่างไรให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย จะใช้กิจกรรมใดในการทาโครงงาน และกิจกรรมใดจึงจะมีความเหมาะสม
4.3 ขั้นดาเนิ นการ คือ นักเรี ยนเริ่ มการทางานตามแผนงานที่ได้ต้ งั เอาไว้ ครู คอย
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ให้นกั เรี ยนได้คิดและตัดสิ นใจด้วยตนเองให้
ได้มากที่สุด และควรชี้แนะนักเรี ยนให้รู้จกั การวัดผลการทางานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้การทากิจกรรม
ลุล่วงไปด้วยดี
4.4 ขั้นประเมินผล คือ นักเรี ยนทาการประเมินผลว่ากิจกรรมหรื อโครงงานที่ตนทา
นั้นบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ หรื อมีขอ้ บกพร่ องประการใด และควรแก้ไขอย่างไร
เพื่อให้ดีข้ ึน
จากวิธีการสอนที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์น้ นั มีหลายวิธีที่เหมาะสมสามารถเลือกใช้วิธีการตามความถนัดของครู ผสู ้ อนและ
ความสามารถของนักเรี ยนตลอดจนความสอดคล้องกับเนื้ อหาที่ใช้ในการสอนและควรนาวิธีสอน
แบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูค้ น้ พบด้วยตนเองให้มากที่สุด เพราะจะทาให้นกั เรี ยน
ได้ท้ งั กระบวนการและองค์ความรู ้

23

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
ความเป็ นมาและเป้ าหมายของการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
ความเป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา มีจุดเริ่ มต้นที่สหรัฐอเมริ กา
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริ กามีได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาประกอบไปด้วยหลายปัจจัยดังนี้ ประการแรก การเป็ นผูน้ าของโลก ต้องการเป็ นผูน้ าทางด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมประการที่ 2 จากการวิจยั และจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
กล่าวถึงการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา (Program of International
Assessment หรื อ PISA) ของนักเรี ยนที่มีอายุ 15 ปี พบว่าใน ค.ศ. 2003 ผลการประเมินของนักเรี ยน
ไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับนักเรี ยนจากประเทศในยุโรปและเอเชีย ประการที่ 3 ประเทศ
สหรัฐอเมริ กายังขาดแคลนกาลังคนทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกาลังคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ประการที่ 4 ในจานวน
นักเรี ยนทัว่ ประเทศมีนกั เรี ยนผิวสี ชนกลุ่มน้อย และสตรี ที่ศึกษาและเรี ยนปริ ญญาต่าง ๆ ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวนน้อยมาก และประการสุดท้าย
คือ ปัญหานักเรี ยนเลิกเรี ยนกลางคัน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสหรัฐอเมริ กาจึงเริ่ มนโยบาย
การศึกษาแบบสะเต็มศึกษาใน ค.ศ. 2002 โดยเพิม่ สะเต็มศึกษาเข้าไปในกฎหมายทางการศึกษา No
Child Left Behind และประกาศนโยบาย American Competitiveness Initiative เพื่อพัฒนาประเทศ
ในด้านการศึกษาให้เป็ นผูน้ าของโลกในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา และสนับสนุนการเรี ยนต่อของ
นักเรี ยนในสายสะเต็มศึกษาอีกด้วย (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559)
จากความเป็ นมาที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีนกั เรี ยนศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุเป้า
เหมายของแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ดงั นี้
Vasquez, Sneider, and Comer (2013, pp. 11-12) ระบุวา่ เป้าหมายหลักของสะเต็มศึกษา
คือ นักเรี ยนสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ในโลกที่มีความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีสูงและเป็ นผูร้ ู ้สะเต็ม
(STEM literacy)
National Research Council (2012, pp. 277-279) ระบุเป้าหมายของการศึกษาสะเต็ม
ศึกษาของสหรัฐอเมริ กา เพื่อเพิ่มการฝึ กอบรมระดับสู งและตาแหน่งงานในสาขาสะเต็มเพื่อขยาย
จานวนแรงงานที่มีความรู ้ความสามารถด้านสะเต็มศึกษาและเพิม่ ความรอบรู ้ในสาขาสะเต็มศึกษา
สหรัฐอเมริ กาจึงกาหนดเป้าหมายการศึกษาด้านสะเต็มไว้ 3 ประการดังนี้
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1. เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มุ่งสู่ ระดับปริ ญญา และตาแหน่งงานด้านสะเต็มศึกษาให้
มากขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าเรี ยนและเพิ่มแรงงานด้านสะเต็มศึกษาของสตรี และชนกลุ่มน้อย
ดังนั้นการศึกษาระดับอนุบาลถึง ชั้นมัธยมปลายจาเป็ นต้องมีการสอนสะเต็มศึกษา
2. เพื่อเพิ่มจานวนแรงงานที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะด้านสะเต็มให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของแรงงานสตรี และชนกลุ่มน้อยในกาลังแรงงานของประเทศ ภายใน 10
ปี ข้างหน้า อาชีพใหม่ที่จะเพิม่ เข้ามา 20 รายการ ต้องการบุคคลที่มีความสามารถด้านสะเต็มถึง 16
รายการ ในจานวนนี้ 4 รายการต้องจบปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
3. ต้องการให้นกั เรี ยนทุกคน แม้วา่ บางคนจะไม่ได้เรี ยนด้านสะเต็มศึกษาหรื อมุ่ง
ตาแหน่งงานด้านสะเต็มต้องมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสะเต็มแม้วา่ บางคนคิดจะไม่เรี ยนเกี่ยวกับสะเต็ม
ในอนาคตก็ตาม
Honey, Pearson, and Schweingruber (2014, pp. 6-7) ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการรู ้
สะเต็ม ซึ่งเป็ นเป้าหมายหลักของแนวคิดสะเต็มไว้ดงั นี้
1. มีความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถอธิบายความสาคัญขององค์ความรู ้ตาม
องค์ประกอบของสะเต็มศึกษาที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
2. มีความคุน้ ชินกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดสะเต็มศึกษากับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. มีการประยุกต์ใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งในการทางานหรื อประกอบอาชีพต่าง ๆ
กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของความรู ้และทักษะสะเต็มต่อการประกอบอาชีพ
Capraro et al (2013, pp. 78-94) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนานักเรี ยนโดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ไว้ดงั นี้
1. มุ่งพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็ นทีม และการร่ วมมือ
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2. มุ่งส่งเสริ มนักเรี ยนให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่าง 4 ศาสตร์วิชาได้แก่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ กับชีวิตจริ ง รวมทั้งการส่ งเสริ มความ
สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรี ยน
นอกจากนี้คณะกรรมการการสื่ อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (2558) ได้ระบุ
เป้าหมายของการพัฒนาสะเต็มศึกษา คือ การผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีทกั ษะด้านสะเต็ม การ
สร้างเยาวชนรุ่ นใหม่ที่จะเป็ นกาลังคนแห่งอนาคตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะทางด้านสะเต็ม
และการพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสากล
จากความเป็ นมาและเป้าหมายของแนวคิดสะเต็มศึกษาที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึง
สาเหตุที่ตอ้ งมีการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา 4 ประการดังนี้ (วชิร ศรี คมุ้ ,2558)
1. ต้องการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา กล่าวคือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาสามารถช่วยยกระดับคุณภาพนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นได้
2. การเพิ่มกาลังคนทางด้านสะเต็ม กล่าวคือ เมื่อผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะนาไปสู่ การเป็ นกาลังคนที่มีคุณภาพ
3. การเสริ มศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ กล่าวคือ เมื่อกาลังคนทางด้านสะเต็ม
มีคุณภาพมากขึ้นก็จะนาไปสู่ การยกระดับการแข่งขันของประเทศที่จะสามารถทัดเทียมกับนานา
ประเทศได้
4. การพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ นักเรี ยนจะสามารถพัฒนาทักษะที่
จาเป็ น ทาให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่ อสาร และสามารถทางานเป็ นทีมได้
ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาเยาวชน
และประเทศชาติเป็ นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดมาตรการสะเต็มศึกษาในการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาไว้ 4 ประการ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)
ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในโรงเรี ยนให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดสะเต็มศึกษาในทุก
ระดับชั้น
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2. ยกระดับคุณภาพการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
3. พัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษา
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาและครู ใช้เป็ นแนวทาง
4. สร้างกาลังคนในสายอาชีพสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปความเป็ นมาและเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษาได้วา่ สะเต็มศึกษาถูกคิดค้นและพัฒนาโดยประเทศสหรัฐอเมริ กาเนื่องจากการ
คาดแคลนแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้
นักเรี ยนในสหรัฐอเมริ กายังมีคะแนนสอบ PISA ที่ค่อนข้างต่ากว่าในหลายๆประเทศจึงเป็ นที่มา
ของการจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสะเต็มศึกษามีเป้ าหมายหลัก ๆ คือ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์และยังช่วย
ให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงทั้ง 4 สาขาวิชาเข้ากับชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี้สะเต็มศึกษายังช่วย
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือนักเรี ยนสามารถพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา การสื่ อสารและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอีกด้วย
ความหมายของสะเต็มศึกษา
สะเต็ม (STEM) เป็ นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา คือ S มาจากคาว่า
Science หรื อ วิทยาศาสตร์ T มาจากคาว่า Technology หรื อ เทคโนโลยี E มาจากคาว่า Engineering
หรื อ วิศวกรรมศาสตร์ และ M มาจากคาว่า Mathematics หรื อ คณิตศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู ้ทาง
วิชาการของศาสตร์ท้ งั สี่ สาขาที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในหลักความเป็ นจริ งต้องอาศัยความรู ้ต่าง ๆ
มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้มีนกั วิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้
Vasquez et al. (2013, p. 10) ระบุวา่ สะเต็มศึกษา คือ แนวคิดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการสี่
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
โลกแห่งความเป็ นจริ ง มีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
Roberts (2013, pp. 22-27) ระบุวา่ สะเต็มศึกษา คือ วิธีการหลอมรวม 4 ศาสตร์วิชา
ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็ นหนึ่งเดียว การหลอมรวมทา
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ได้โดยจัดการเรี ยนรู ้ที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของการปฏิบตั ิการออกแบบ (Design-Based) การแก้ปัญหา
(Problem solving) การค้นพบ (Discovery) และการใช้ยทุ ธวิธีการสารวจ (Exploratory learning
strategies)
Hopkins Public School (2016) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ให้ความหมาย คาว่า STEM
หมายถึง การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ได้
หมายความถึงการจัดการเรี ยนการสอนสี่ วิชานี้ แบบเอกเทศ STEM คือ การบูรณาการหลักสูตร
รายวิชา หรื อเชื่อมโอกาสการเรี ยนรู ้ในศาสตร์ท้ งั สี่ ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เกิดการสารวจ ค้นพบ และรู ้จกั
แก้ปัญหา
รักษพล ธนานุวงศ์ (2556, หน้า 18-22) ให้ความหมายของ สะเต็มศึกษา คือ การเรี ยนรู ้
เนื้อหาและทักษะทางด้านวิชา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วน
เป็ นวิชาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความสามารถที่จะดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีความเป็ นโลกาภิวตั น์ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้และ
เต็มไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งสี่ สาขาวิชานี้เป็ นวิชาที่มีความสาคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมัน่ คงของชาติ
พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย (2556, หน้า 49-56) ให้ความหมายของสะเต็มศึกษาไว้วา่ สะเต็ม
ศึกษา คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary integration) ระหว่างศาสตร์
สี่ ศาสตร์ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของ
ธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนา
ความรู ้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า เพื่อพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุวา่ สะเต็มศึกษา คือ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการความรู ้ใน 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทั้งใช้ในการพัฒนา
กระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน ช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสี่ สาขาวิชากับชีวิตจริ งและการทางานได้ การจัดการเรี ย นรู ้
แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ไม่เน้นแค่การท่องจาทฤษฎีหรื อกฎทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรื อกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบตั ิจริ งควบคู่
กับการพัฒนาการคิด การตั้งคาถาม การแก้ปัญหา และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ ๆ
รวมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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จากความหมายของสะเต็มศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ สะเต็มศึกษาเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการบูรณาการความรู ้จาก 4 ศาสตร์เข้าด้วยกันได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้กระบวนการการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ทุกแขนงมาใช้ เพื่อพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั และพัฒนา
ประเทศในอนาคต
แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มี แนวคิด และลักษณะของสะเต็มศึกษาดังนี้
พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษาดังนี้
1. เป็ นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary integration) นัน่ คือเป็ นการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ
คณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นาเอาจุดเด่นและธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว กล่าวคือ
วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติโดยอาจารย์หรื อครู ผสู ้ อนมักใช้
วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการ
สอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับ
ประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา หรื อมหาวิทยาลัยเพราะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาจะทาให้นกั เรี ยนเกิด
สนใจและมีความกระตือรื อร้นรู ้สึกท้าทายและเกิดความมัน่ ใจในการเรี ยนส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสนใจที่จะ
เรี ยนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความสาเร็ จในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
เทคโนโลยี (T) เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับ กระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ
หรื อกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการการทางาน
ทางเทคโนโลยีที่เรี ยกว่า Engineering design หรื อ Design process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสื บเสาะ
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรื อ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ
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วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็ นวิชาที่วา่ ด้วย การคิดสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ โดยใช้การประยุกต์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างคุม้ ค่า
คณิตศาสตร์ (M) เป็ นวิชาที่ไม่ได้หมายถึง การนับจานวนเท่านั้นแต่ยงั เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบอื่นที่สาคัญ ประการที่หนึ่งคือกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical thinking)
ซึ่งได้แก่การเปรี ยบเทียบการจาแนก/จัดกลุ่ม การจัดแบบรู ป และการบอกรู ปร่ างและคุณสมบัติ
ประการที่สองภาษาคณิ ตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรื อความเข้าใจความคิดรวบยอด
(Concept) ทางคณิ ตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร เช่น มากกว่าน้อยกว่าเล็กกว่า
ใหญ่กว่าฯลฯ และประการที่สาม คือ การส่ งเสริ มการคิดคณิ ตศาสตร์ข้ นั สู ง (Higher-Level Math
thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรื อการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
2. เป็ นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ช้ นั อนุบาลไปจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดเป็ นนโยบายทางการศึกษา
โดยให้ในแต่ละรัฐนาสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อครู ผสู ้ อนใช้
วิธีการสอนแบบ Project-based learning, Problem-based learning และ Design-based learning ทา
ให้นกั เรี ยนสามารถสร้างสรรค์พฒั นาชิ้นงานได้ดีและหากครู ผสู ้ อนสามารถใช้สะเต็มศึกษาในการ
สอนได้เร็ วเท่าใด ก็จะยิง่ เพิ่มความสามารถและศักยภาพผูเ้ รี ยนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ในบาง
รัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กามีการนาสะเต็มศึกษาไปใช้สอนตั้งแต่ระดับวัยก่อนเรี ยน (Preschool)
ด้วย
3. เป็ นการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับ
แนวการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น
3.1 ด้านปัญญาผูเ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหาวิชา
3.2 ด้านทักษะการคิด ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสู ง เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
3.3 ด้านคุณลักษณะผูเ้ รี ยน มีทกั ษะการทางานกลุ่ม ทักษะการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพการเป็ นผูน้ าตลอดจนการน้อมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ของผูอ้ ื่น
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2015, หน้า 16-21) ได้ระบุองค์ประกอบ 4 วิชาของสะเต็ม
ศึกษาไว้วา่ ในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีน้ นั มีเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูร้ ู ้วิทยาศาสตร์ (science literate) ผูร้ ู ้คณิตศาสตร์ (math literate) และผูร้ ู ้
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เทคโนโลยี (technology literate) ซึ่งเป้าหมายของการเรี ยนรู ้ในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วย
1. เป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหา (หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดารา
ศาสตร์) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้ อหาระหว่างสาระวิชา และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิการ
เชิงวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะในการคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถค้นหาความรู ้และแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
2. เป้าหมายของการสอนคณิ ตศาสตร์ คือการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ ให้เหตุผลและการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายและทานายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ภายใต้บริ บทที่แตกต่างกันรวมถึงตระหนักถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้
คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสิ นใจที่ดี
3. เป้าหมายของการสอนเทคโนโลยี คือ การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ และ
ความสามารถในการใช้งาน จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์)
4. เป้าหมายของการสอนวิศวกรรมศาสตร์ คือ การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในออกแบบ
และสร้างเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้ความรู ้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่าง
คุม้ ค่า
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ น
กิจกรรมหรื อโครงงานที่บูรณาการการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผูเ้ รี ยนจะได้ทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจและ
ฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนาความรู ้มาออกแบบชิ้นงานหรื อ
วิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลักษณะสาคัญของสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้บูรณาการความรู ้ และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็ม
ศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้
2. มีการท้าทายผูเ้ รี ยนให้ได้แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ผสู ้ อนกาหนด
3. มีกิจกรรมกระตุน้ การเรี ยนรู ้แบบแอกทีฟ (active learning) ของผูเ้ รี ยน
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4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทากิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่
ผูส้ อนกาหนดให้
5. สถานการณ์หรื อปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยน
หรื อการประกอบอาชีพในอนาคต (ภาพที่ 2)

บูรณาการ
เชื่อมโยง
ชีวติ จริ ง

พัฒนา
ทักษะใน
ศตวรรษที่
21

ท้าทาย
ผูเ้ รี ยน

ลักษณะ
สาคัญของ
สะเต็มศึกษา

กระตุน้
active
learning

ภาพที่ 2 ลักษณะสาคัญของสะเต็มศึกษา
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเป็ นการเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การฝึ กทักษะที่สาคัญและสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองผ่าน
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจึงมีทฤษฎีที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนรวมทั้งมีหลักการในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงอยู่ 2 ประเด็น
ได้แก่
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
จากการศึกษาตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองผ่าน

32
การสร้างสรรค์ผลงานมาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิซึมของ (Papert, 1986) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิซ่ ึม (Constructionism) เกิดจากการนาทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเองของเพียเจท์มาสร้างเป็ นทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิ ซ่ ึม ซึ่งทฤษฎีน้ ีอยูบ่ นพื้นฐานที่วา่ การ
เรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีหากผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการสร้างผลงานที่มีความหมายกับตนเอง เมื่อมีการ
สร้างผลงานออกมาแล้วก็ถือว่านักเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ทฤษฎีคอรสตรัคชัน่ นิซ่ ึม เป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการการเรี ยนรู ้ของมนุษย์มี
ใจความว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีหากนักเรี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเองร่ วมกับการได้รับ
ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมจากภายนอกด้วย กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และบันทึกความรู ้จากสิ่ งแวดล้อมภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในโครงสร้างความรู ้ภายในสมองของ
ตนเอง โดยนักเรี ยนสามารถนาเอาความรู ้ดงั กล่าวออกมาใช้ภายนอกได้อีกด้วย ซึ่งเกิดเป็ นลักษณะ
ของวงจรต่อกันไป
การเรี ยนรู ้ที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตัวเองนั้น นักเรี ยนสามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู ้เดิมกับองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ใน
สิ่ งแวดล้อม ประสบการณ์ และบรรยากาศแวดล้อมจะเอื้อให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองได้ดี
ยิง่ ขึ้น
จากกระบวนการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการการเรี ยนรุ ้ของ
มนุษย์น้ นั มีกระบวนการสาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การที่ให้นกั เรี ยนนาเอาความรู ้เข้าสู่ โครงสร้าง
ภายในสมองของตนเองแล้ว จะต้องเกิดการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ เกิดเป็ นองค์
ความรู ้ที่สร้างขึ้นด้วนตนเอง หากเพียงแค่รับข้อมูลเข้ามาในสมองเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการแปล
ความหมาย กระบวนการดังกล่าวก็จะไม่จดั ว่าเป็ นการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. กระบวนการการเรี ยนรู ้ที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การที่นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเก็บเกี่ยวองค์ความรู ้จากสิ่ งแวดล้อมหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ตาม จากนั้น
นักเรี ยนจะมีโอกาสในการแปลความหมายของสิ่ งที่ตนได้รับจากประสบการณ์น้ นั หรื อการนา
ความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยความชอบหรื อความถนัดของตนเอง
กระบวนการดังกล่าวจะทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่และเกิดเป็ นองค์
ความรู ้ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองได้ดียงิ่ ขึ้น การที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองตามความ
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สนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนเองนั้นจะส่ งผลให้กระบวนการการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิซึม เป็ นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการสร้างองค์
ความรู ้ของมนุษย์ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ทาการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ในการเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของ
เหตุการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมนักเรี ยนจะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กบั ความรู ้เดิมของนักเรี ยนนาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง กล่าวคือ นักเรี ยนมีโอกาสได้นาความรู ้ในการแปลความหมายใหม่ของตนเองหรื อนาไปใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยตนเอง กระบวนการที่เกดขึ้นเป็ นไปด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจของ
ตัวนักเรี ยนเอง
2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาได้มีนกั วิชาการได้ให้แนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ดงั นี้
Vasquez et al. (2013, pp. 15-20) ได้แนะนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาไว้ 5 หลัก ดังนี้
1. มุ่งไปที่การบูรณาการ หมายถึง การผนวกสองสาขาวิชาขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ รวมทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ไป
สู้การหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้
2. แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หมายถึง นักเรี ยนจะมองเห็นความสาคัญของความรู ้และ
นาไปใช้ประโยชน์จากความรู ้ที่ตนมี รวมทั้งสามารถบอกความสัมพันธ์ของสถานการณ์กบั ความรู ้
หรื อทักษะที่ตนมีอย่างไร ตลอดจนทราบว่าตนเองต้องพัฒนาด้านใดเพื่อนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
3. ให้ความสาคัญกับทักษะที่ 21 หมายถึง ในโลกปัจจุบนั และอนาคตทักษะในศตวรรษที่
21 จะมีความสาคัญในชีวิตการทางานเป็ นอย่างมาก โดยบุคคลจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล มีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีความสามารถในการสื่ อสารความคิด การทางาน
เป็ นทีม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
4. ท้าทายนักเรี ยน หมายถึง ครู วางแผนในการกาหนดภาระงานเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความท้า
ทาย ซึ่งภาระงานนั้นจะต้องไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไป หากยากเกินไปจะทาให้นกั เรี ยนล้มเลิกและ
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หากง่ายเกินไปจะทาให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย โดยภาระงานนี้จะต้องให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะ
ในศตวรรษที่ 21 และนักเรี ยนทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
5. การผสมผสานวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจะเห็นได้จากการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่มีความ
หลากหลาย นักเรี ยนจะเกิดการแบ่งปันความรู ้และถ่ายทอดทักษะที่ตนเชี่ยวชาญให้เพื่อน ซึ่งจะทา
ให้การเรี ยนรู ้มีความสนุกสนาน อาจใช้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ 2 แนวทางประกอบกัน คือ
5.1 แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยนักเรี ยนได้รับปัญหาที่ตอ้ งหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
5.2 แบบใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยนักเรี ยนต้องกาหนดการเรี ยนรู ้และสื บค้นด้วยตนเอง
และต้องสามารถประเมินโครงงานของตนเองได้
จารัส อินทลาภาพร (2558a, หน้า 62-71) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาผูส้ อนควรจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้แก่
1. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่
กาหนดสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาและท้าทายการคิดของผูเ้ รี ยนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจาก
ผูส้ อนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
2. จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-based learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกทาโครงงานที่ตนเองสนใจโดยร่ วมกันสารวจสังเกตและกาหนดเรื่ องที่
ตนเองสนใจมีการวางแผนในการทาโครงงานร่ วมกันโดยศึกษาหาข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ นและลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดจนได้ขอ้ ค้นพบหรื อองค์ความรู ้ใหม่แล้วเขียนรายงานและนาเสนอต่อ
สาธารณชนและนาผลงานและประสบการณ์ท้ งั หมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสรุ ปผลการ
เรี ยนรู ้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของการจัดการเรี ยนตามรู ้แบบสะเต็มศึกษา คือการผนวกกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผูเ้ รี ยน
กล่าวคือในขณะที่ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์
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คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสนาความรู ้มาออกแบบวิธีการหรื อกระบวนการเพื่อ
แก้ปัญหา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012)
วชิร ศรี คมุ ้ (2558) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษามีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยทัว่ ไป ประกอบด้วย 6 ข้อ
ดังนี้
1. สถานการณ์ (Situations) เป็ นเรื่ องราวที่มีความสมเหตุสมผล สามารถเชื่อมโยงได้กบั
ชีวิตจริ ง หากมีความใกล้เคียงชีวิตจริ งมากเท่าใดนักเรี ยนก็จะสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์
ชีวิตได้ดีและมีความน่าสนใจมากเท่านั้น
2. สิ่ งท้าทาย (Challenge) เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมและ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เกณฑ์ (Criteria) เป็ นการตั้งเกณฑ์เพื่อใช้ในการชี้วดั หรื อกาหนดความสาเร็ จในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์
4. ข้อจากัด (Constrains) เป็ นปัจจัยที่นกั เรี ยนต้องคานึงถึงในการทากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เวลาที่ใช้ จานวนคนในทีม ต้นทุน ความเสี่ ยง ซึ่งนักเรี ยนต้อง
แก้ปัญหาภายใต้ขอ้ จากัดที่มีอยูแ่ ต่ตอ้ งบรรลุเกณฑ์ที่ต้ งั เอาไว้ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จในการ
แก้ปัญหา
5. การประเมินผล (Evaluations) เป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากที่สุด เป็ นการประเมินของ
นักเรี ยนในเรื่ องของประสิ ทธิภาพของกระบวนการการทางานและการบรรลุผลสาเร็จของการ
แก้ปัญหา โดยครู ผสู ้ อนอาจประเมินนักเรี ยนด้วยการให้อธิบายองค์ความรู ้และทักษะที่ได้จาก
กิจกรรม
6. จุดเชื่อมโยง (link point) ในการทากิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละขั้นตอนมีการสอดแทรก
หรื อเชื่อมโยงด้วยคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนทราบถึงองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาเพื่อให้
กิจกรรมมีความสมบูรณ์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริ งมากยิง่ ขึ้น
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษามีแนวทางในการจัดกิจกรรมได้หลาย
แนวทางโดยส่วนมากจะใช้แนวทางการใช้ปัญหาเป็ นฐานหรื อการใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยมีการ
กาหนดสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้นกั เรี ยนได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ นั ๆ
ซึ่งนักเรี ยนจะมีการตั้งเกณฑ์การประเมินผลงานและเป็ นผูป้ ระเมินผลงานของตนเองเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไปนั้น ครู จะเริ่ มต้นจากกิจกรรมนาเข้าสู่ บทเรี ยน เพื่อ
กระตุน้ ความสนใจหรื อปูพ้นื ในเรื่ องที่จะสอนก่อน จากนั้นจึงจะดาเนินการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถตามลาดับ จนกระทัง่ มีความรู ้ความสามารถเพียงพอที่จะทากิจกรรม
สุดท้ายหรื อกิจกรรมรวบยอด เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรื อภาระงานที่จะเป็ นเครื่ องสะท้อนว่า นักเรี ยนมี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ได้
ปราวีณยา สุวรรณัฐโชติ (2559) ได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมไว้ดงั นี้
1. กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยน (Introduction Activities) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ในการกระตุน้
ความสนใจของนักเรี ยนในตอนต้น ก่อนการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมนาสู่ การเรี ยน
ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ มีความกระตือรื อร้นอยากเรี ยนรู ้
- เชื่อมโยงสู่กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนและกิจกรรมรวบยอด
- เชื่อมโยงถึงประสบการณ์เดิมที่นกั เรี ยนมีอยู่
- ช่วยให้นกั เรี ยนได้แสดงถึงความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2. กิจกรรมพัฒนานักเรี ยนหรื อกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้ (Enabling Activities) เป็ น
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนานักเรี ยนให้เกิดความรู ้ และทักษะที่เพียงพอต่อการทากิจกรรมรวบยอด
การกาหนดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนควรมีลกั ษณะ ดังนี้
- สัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวชี้วดั ที่เป็ นเป้าหมายของหน่วยการเรี ยนรู ้
- ช่วยสร้างองค์ความรู ้และทักษะ เพื่อพัฒนานักเรี ยนไปสู่ ตวั ชี้วดั ที่กาหนด
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
- ส่งเสริ มการเรี ยนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
- สามารถประเมินจากผลงานหรื อภาระงานของนักเรี ยนได้
3. กิจกรรมรวบยอด (Culminating Activities) เป็ นกิจกรรมที่แสดงว่านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และ
พัฒนาถึงตัวชี้วดั ที่กาหนดในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั การกาหนดกิจกรรมรวบยอดควรมีลกั ษณะ ดังนี้
- เป็ นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยน
- เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้แสดงออกถึงการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมาตลอดหน่ วย
การเรี ยนรู ้น้ นั
- ครอบคลุมตัวชี้วดั ที่เป็ นเป้าหมายของหน่วย
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- การประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมต้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั
นอกจากนี้ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรี ยนการรู ้ ซึ่งได้มีหน่วยงานและนักการศึกษาได้เสนอไว้ดงั นี้
1. กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ของ Roderic (2001) ประกอบด้วย 8
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นระบุปัญหา (Define the problem) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องระบุปัญหาจาก
สถานการณ์
1.2 ขั้นค้นหา (Explore) เป็ นขั้นให้นกั เรี ยนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหา
1.3 ขั้นระบุขอ้ จากัด (Constrains) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องพิจารณาสถานการณ์ปัญหาว่า
มีขอ้ จากัดหรื อเงื่อนไขใดบ้าง
1.4 ขั้นออกแบบ (Design) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกับข้อจากัดที่กาหนดไว้
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นการเปรี ยบเทียบวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ออกแบบ
ไว้ในแต่ละวิธี จากนั้นเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
1.6 ขั้นแบ่งหน้าที่ (Delegation) เป็ นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่กนั ในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.7 ขั้นกาหนดงานให้จาเพาะ (Specification) เป็ นขั้นกาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาให้
เฉพาะเจาะจงลงไป
1.8 ขั้นทดสอบ (Test) นาวิธีการแก้ปัญหาไปทดสอบการแก้ปัญหาจริ งตามแผนที่วาง
ไว้
2. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของ Museum of Science (2007)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตั้งคาถาม (Ask) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนระบุปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข รวมทั้งพิจารณา
ว่าต้องการใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาให้สาเร็ จภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์น้ นั
2.2 ขั้นจินตนาการ (Imagine) เป็ นขั้นให้นกั เรี ยนสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
แล้วพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม
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2.3 ขั้นวางแผน (Plan) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องระบุข้นั ตอนการแก้ปัญหา กาหนดวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ตอ้ งการใช้
2.4 ขั้นสร้างสรรค์ (Create) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้
เพื่อสร้างสรรค์วิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์มาใช้ในการแก้ปัญหา
2.5 ขั้นปรับปรุ ง (Improve) เป็ นขั้นทดสอบการแก้ปัญหาเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่ อง
นาไปสู่ การต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาที่ดีข้ ึนต่อไป
3. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของ Capraro et al (2013) มี 7 ขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ขั้นระบุปัญหาและข้อจากัด (Identify problem and constraints) ผูน้ าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง โดยนักเรี ยนระบุการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ การ
แก้ปัญหาดังกล่าว อาจเป็ นสิ่ งประดิษฐ์หรื อวิธีการ โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มระบุขอ้ จากัดของปัญหา
และเกณฑ์ที่ช้ ีวดั ผลสาเร็ จของการแก้ปัญหา
3.2 ขั้นศึกษาค้นคว้า (Research) เมื่อนักเรี ยนระบุสถานการณ์แล้ว ผูส้ อนจัดให้มี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรี ยนต้องใช้ความรู ้และทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาข้อมูล รวมทั้งการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ การใช้โปรแกรมแอพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการออกแบบ
วิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์โดยสอดคล้องกับข้อจากัดและการบรรลุเกณฑ์ช้ ีวดั ความสาเร็ จที่กาหนดไว้
3.3 ขั้นคิดออกแบบ (Ideate) เมื่อนักเรี ยนทาการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว
นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาออกแบบวิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์ โดยให้มี
วิธีความคิดหลากหลายมากที่สุด รวมทั้งระบุความเป็ นไปได้ในแต่ละความคิดอย่างมีเหตุผล
3.4 ขั้นวิเคราะห์ความคิด (Analyses ideas) หลังจากที่นกั เรี ยนแต่ละคนในกลุ่มคิด
ออกแบบมาแล้ว ในขั้นนี้นกั เรี ยนช่วยกนวิเคราะห์และอภิปรายร่ วมกันถึงวิธีการแก้ปัญหาแต่ละ
แบบโดยมีเป้าหมายเพื่อการได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้มากที่สุดที่จะแก้ปัญหาได้
สาเร็ จตามเกณฑ์ช้ ีวดั และสอดคล้องกับข้อจากัดโดยอาจเลือกวิธีการแก้ปัญหาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรื อประมวลมาจากวิธีการแต่ละแบบ
3.5 ขั้นสร้างผลงาน (Build) เมื่อนักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มวิเคราะห์ความคิดแล้ว
จากนั้นนักเรี ยนนาความคิดดังกล่าว ไปสร้างวิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่เรี ยกว่าต้นแบบ (Prototype)
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โดยอาศัยความรู ้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อ
นาไปสู่การสร้างตัวต้นแบบสาหรับการนาไปทดสอบและปรับปรุ งต่อไป
3.6 ขั้นทดสอบและปรับปรุ ง (Test and refine) นักเรี ยนนาต้นแบบไปทดสอบการ
แก้ปัญหาว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ รวมทั้งตรวจสอบและบันทึกผลของตัวต้นแบบว่ามี
ข้อบกพร่ องอย่างไร เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาตัวต้นแบบให้ดีข้ นึ จนสามารถบรรลุเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้เพื่อวัดความสาเร็ จ นักเรี ยนจะได้ขอ้ มูลใหม่ในการพัฒนาตัวต้นแบบให้ดีข้ ึนจากนั้นนักเรี ยน
ร่ วมกันในกลุ่มทาการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและช่วยกันออกแบบแก้ไขชิ้นงานอีกครั้งจากนั้นทาการ
ทดสอบและปรับปรุ งอีกครั้งไปเรื่ อย ๆ เป็ นวงจร จนกว่าจะบรรลุเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้และสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหา
3.7 ขั้นสื่ อสารและสะท้อนผล (Communicate and reflect) นักเรี ยนนาตัวต้นแบบที่
ผ่านการทดสอบและปรับปรุ งมาแล้วนาเสนอหลักการหรื อความคิดของการออกแบบการแก้ปัญหา
เพื่อเผยแพร่ ความคิดสู่สังคม ซึ่งนักเรี ยนจะได้ใช้ความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเผยแพร่ ผลงานในลักษณะของนิทรรศการหรื อการเผยแพร่ สู่
โลกออนไลน์ นอกจากนี้นกั เรี ยนยังได้ร่วมอภิปรายร่ วมกันเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
อีกด้วย
4. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
4.1 การระบุปัญหา (Identify a challenge) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนทาความเข้าใจสิ่ งที่เป็ น
ปัญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็ นต้องหาวิธีการแก้ปัญหาหรื อสิ่ งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว
4.2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore ideas) การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็ นไปได้ความคุม้ ทุน ข้อดี ข้อด้อย และความ
เหมาะสม เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
4.3 การวางแผนและพัฒนา (Plan and develop) นักเรี ยนต้องกาหนดขั้นตอนย่อยใน
การทางาน รวมทั้งกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินการให้ชดั เจนในการออกแบบและพัฒนาตัวต่
นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
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4.4 การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนต้องทา
การทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้ นามาใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น
4.5 การนาเสนอผลลัพธ์ (Present the solution) หลังจากพัฒนา ปรับปรุ ง ทดสอบและ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหามีผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการแล้วนักเรี ยนต้องนาเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน
โดยต้องอาศัยวิธีการนาเสนอข้อมูลที่เจ้าใจง่ายและน่าสนใจ
5. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทางของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
(2558, หน้า 16-21) มีข้นั ตอนดังนี้
5.1 ระบุปัญหา (Problem identification) ขั้นตอนนี้เริ่ มต้นจากการที่ผแู ้ ก้ปัญหา
ตระหนักถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็ นต้องหาวิธีการหรื อสร้างสิ่ งประดิษฐ์
(Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริ งบางครั้งคาถามหรื อปัญหาที่เรา
ระบุอาจประกอบด้วยปั ญหาย่อย ในขั้นตอนของการระบุปัญหาผูแ้ ก้ปัญหาต้องพิจารณาปัญหาหรื อ
กิจกรรมย่อยที่ตอ้ งเกิดขึ้นเพื่อประกอบเป็ นวิธีการในการแก้ปัญหาใหญ่ดว้ ย
5.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related information search)
หลังจากผูแ้ ก้ปัญหาทาความเข้าใจปัญหาและสามารถระบุปัญหาย่อย ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องผูแ้ ก้ปัญหา
อาจมีการดาเนิ นการ ดังนี้
5.2.1 การรวบรวมข้อมูล คือ การสื บค้นว่าเคยมีใครหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว
หรื อไม่ และหากมีเขาแก้ปัญหาอย่างไร และมีขอ้ เสนอแนะใดบ้าง
5.2.2 การค้นหาแนวคิด คือการค้นหาแนวคิดหรื อความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ ในขั้นตอนนี้ ผู ้
แก้ปัญหาควรพิจารณาแนวคิดหรื อความรู ้ท้ งั หมดที่สามารถใช้แก้ปัญหาและจดบันทึกแนวคิดไว้
เป็ นทางเลือก และหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหล่านั้นแล้วจึงประเมินแนวคิดเหล่านั้น โดย
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ความคุม้ ทุน ข้อดีและจุดอ่อน และความเหมาะสมกับเงื่อนไขและ
ขอบเขตของปัญหา แล้วจึงเลือกแนวคิดหรื อวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
5.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) หลังจากเลือกแนวคิดที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การนาความรู ้ที่ได้รวบรวมมาประยุกต์เพื่อออกแบบวิธีการ
กาหนดองค์ประกอบของวิธีการหรื อผลผลิต ทั้งนี้ ผูแ้ ก้ปัญหาต้องอ้างอิงถึงความรู ้วิทยาศาสตร์
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คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวบรวมได้ ประเมิน ตัดสิ นใจเลือกและใช้ความรู ้ที่ได้มาในการสร้าง
ภาพร่ างหรื อกาหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหา
5.4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning and development) หลังจากที่ได้
ออกแบบวิธีการและกาหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบ
(Prototype) ของสิ่ งที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนนี้ ผูแ้ ก้ปัญหาต้องกาหนดขั้นตอนย่อยในการทางาน
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนย่อยให้ชดั เจน
5.5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (Testing,
evaluation and design improvement) เป็ นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อ
แก้ปัญหา ผลที่ได้จากการทดสอบและประเมินอาจถูกนามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาผลลัพธ์ให้
มีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งใน
กระบวนการแก้ปัญหา
5.6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (Presentation) หลังจาก
การพัฒนา ปรับปรุ งทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรื อผลลัพธ์จนมีประสิ ทธิภาพตามที่
ต้องการแล้ว ผูแ้ ก้ปัญหาต้องนาเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยต้องออกแบบวิธีการนาเสนอ
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้จากกระบวนการการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมศาสตร์มีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละกระบวนการนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่เหมือนกันนัน่ คือ
การกาหนดสถานการณ์ปัญหาและให้นกั เรี ยนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทางของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ เนื่องจาก
เป็ นกระบวนการที่มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน โดยมีข้ นั ตอนที่ไม่มากจนเกินไปและมีความ
เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนและยังเป็ นที่นิยมในการจัดการรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย โดยแบ่งขี้นตอนการสอนออกเป็ น 3 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้ าสู่ บทเรียน หมายถึง การที่ครู ผสู ้ อนทาการทบทวนความรู ้เดิม
และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู ้โดยครู จะพูดคุยกับนักเรี ยนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบชิ้นงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาและบทเรี ยนในเนื้ อหานั้น ๆ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน ครู จดั กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจ
และทักษะ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบตามขั้นตอนของศูนย์สะเต็มศึกษา
โดยมีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่
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2.1 ระบุปัญหา (Problem identification) ขั้นตอนนี้ครู เริ่ มต้นให้นกั เรี ยนได้เห็นถึง
ปัญหาจากนั้นให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็ นต้องหาวิธีการ
หรื อสร้างสิ่ งประดิษฐ์ (Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related information search)
หลังจากนักเรี ยนทาความเข้าใจปัญหาและสามารถระบุปัญหาย่อย ขั้นตอนต่อไปคือครู ให้นกั เรี ยน
ทาการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการค้นหาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องนักเรี ยนอาจมีการดาเนินการ ดังนี้
2.2.2 การรวบรวมข้อมูล คือการสื บค้นว่าเคยมีใครหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว
หรื อไม่ และหากมีเขาแก้ปัญหาอย่างไร และมีขอ้ เสนอแนะใดบ้าง
2.2.3 การค้นหาแนวคิด คือการค้นหาแนวคิดหรื อความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้
2.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution design) คือ นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้รวบรวม
มาประยุกต์เพื่อออกแบบวิธีการ กาหนดองค์ประกอบของวิธีการหรื อผลผลิต
2.4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning and development) หลังจากที่นกั เรี ยน
ได้ออกแบบวิธีการและกาหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) ของสิ่ งที่ได้ออกแบบไว้
2.5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อ ชิ้นงาน (Testing,
evaluation and design improvement) เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนทาการทดสอบและประเมินการใช้
งานต้นแบบเพื่อแก้ปัญหา ผลที่ได้จากการทดสอบและประเมินอาจถูกนามาใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น
2.6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (Presentation) หลังจากที่
นักเรี ยนทาการพัฒนา ปรับปรุ งทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรื อผลลัพธ์จนมีประสิ ทธิภาพ
ตามที่ตอ้ งการแล้ว นักเรี ยนต้องนาเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยต้องออกแบบวิธีการนาเสนอ
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวบยอด หมายถึง การสรุ ปเนื้อหากิจกรรมและอภิปรายร่ วมกันระหว่าง
ครู และนักเรี ยน เพื่อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจตรงกัน
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บทบาทครู และนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
จากการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ หลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาสามารถสรุ ป
บทบาทของครู และนักเรี ยนตามแนวคิดสะเต็มสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 บทบาทครู และนักเรี ยนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้
1. ขั้นระบุปัญหา

บทบาทครู

1. กาหนดสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริ งในชีวิตประจาวัน และ
ให้นกั เรี ยนหาวิธีการหรื อสร้าง
สิ่ งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา
2. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและ 1. แนะนาแหล่งข้อมูลให้นกั เรี ยน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ได้ศึกษาค้นคว้า
ปัญหา
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิการทดลองเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ออกแบบการแก้ปัญหา
3. ตรวจสอบข้อมูลที่นกั เรี ยน
สื บค้น รวมถึงข้อมูลที่นกั เรี ยนได้
จากการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ขั้นออกแบบวิธีการ
1. กระตุน้ นักเรี ยนเป็ นรายกลุ่มหรื อ
แก้ปัญหา
รายบุคคลให้ออกแบบการ
แก้ปัญหา
2. ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของ
แต่ละวิธีการแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนคิด

บทบาทนักเรียน
1. ทาความเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาที่ครู กาหนดให้เพื่อ
นาไปสู่การระบุปัญหา
2. ทาความเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาเพื่อระบุเกณฑ์และ
ข้อจากัด
1. สื บค้น รวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ประโยชน์ต่อการสร้างผลงาน
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
หรื อปฏิบตั ิการทดลองเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลสาหรับการออกแบบ
การแก้ปัญหา

1. นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มระดม
สมองเพื่อคิดออกแบบในการ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายนาไปสู่การสร้าง
วิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์ในการ
แก้ปัญหา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้
4. ขั้นวางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา

บทบาทครู
1. ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของ
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มใช้
2. สังเกตการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
3. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนา
ในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแต่
ละกลุ่ม
4. ดูแลความเรี ยบร้อยในการ
ปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
5. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงาน

บทบาทนักเรียน

1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปราย
เพื่อนาไปสู่การตัดสิ นใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
สอดคล้องกับข้อจากัดและมี
ความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุตาม
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแบ่ง
บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการสร้างวิธีการ
หรื อสิ่ งประดิษฐ์
3. เขียนบันทึกผลในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานลง
ในแบบบันทึกกิจกรรม
5. ขั้นทดสอบ
1. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้
1. นาวิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่
ประเมินผลและปรับปรุ ง นักเรี ยนสามารถทดสอบวิธีการ
เป็ นตัวต้นแบบ มาทดสอบใน
แก้ไขชิ้นงาน
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ได้
สภาพแวดล้อมที่ครู ได้
2. ประเมินผลการสร้างวิธีการหรื อ จัดเตรี ยมไว้
สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม 2. สังเกตข้อดีและข้อบกพร่ อง
3. ให้คาแนะนานักเรี ยนในการ
ของวิธีการหรื อสิ่ งประดิษฐ์
ทดสอบและประปรุ งวิธีการหรื อ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งให้ดี
สิ่ งประดิษฐ์
ขึ้น
6. นาเสนอวิธีการ
1. จัดหาโอกาสและเวลา สถานที่ 1. ออกแบบการนาเสนอและ
แก้ปัญหา
เพื่อให้นกั เรี ยนได้นาเสนอผลงาน ผลิตสื่ อนาเสนอ
2. ร่ วมฟังและให้คาแนะนาในการ 2. อภิปรายร่ วมกันเพื่อสะท้อน
อภิปรายสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงาน
ของนักเรี ยน
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ครู มีบทบาทในการเป็ นผูก้ ระตุน้ และให้คาชี้แนะนักเรี ยน
เพื่อควบคุมการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สาเร็ จ รวมทั้งเป็ นผูป้ ระเมินผลระหว่างการเรี ยนรู ้และ
หลังการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ

การคิดวิเคราะห์ (Analytic thinking)
การคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิดขั้นสู งซึ่งเป็ นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลที่มีความสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้และการดาเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาได้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
Russel (1956, pp. 181-182) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การคิดเพื่อแก้ปัญหาชนิด
หนึ่ง โดยผูค้ ิดจะต้องพิจารณาตัดสิ นเรื่ องราวต่าง ๆ ว่าเห็นด้วยหรื อไม่ การคิดวิเคราะห์จึงถือว่าเป็ น
กระบวนการการประเมินหรื อการจัดหมวดหมู่โดยอาศัยเกณฑ์ที่เคยยอมรับกันมาแต่ก่อน ๆ
แล้วสรุ ปหรื อพิจารณาตัดสิ น
Bloom (1976, pp. 6-9) ระบุว่า การตรึ กตรองและมีเหตุผลของบุคคลเป็ นขั้นตอนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้ การจา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
ผูเ้ รี ยนสามารถแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ จากเหตุการณ์น้ นั ๆ สามารถค้นหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสามารถค้นหาเรื่ องราวของระบบ เรื่ องราว
และสิ่ งต่าง ๆ ในการทางานได้
Marzano (2001, p. 60) ระบุว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การขยายความคิดอย่างมีเหตุผล
เป็ นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูลบนพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาเดิมที่สะสมอยูใ่ นความจาระยะสั้นในรู ปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา เพื่อสร้าง
ข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุ ปลักษณะเฉพาะที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นของข้อมูลได้
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ “คิด” ว่าเป็ นการทาให้ปรากฏเป็ นรู ปหรื อ
ประกอบให้เป็ นรู ปหรื อเป็ นเรื่ องขึ้นในใจ ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง ส่ วนคาว่า“วิเคราะห์” มีความหมาย
ว่าใคร่ ครวญ แยกออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นคาว่า “คิดวิเคราะห์” จึงมีความหมาย
ว่า การใคร่ ครวญ ตรึ กตรองอย่างละเอียดรอบคอบแยกเป็ นส่วน ๆ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 301-302) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การแยกข้อมูล
หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จดั ข้อมูลออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจและ
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ
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ชาติ แจ่มนุช (2545, หน้า 54) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การคิดที่สามารถแยกสิ่ ง
สาเร็ จรู ป ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว หรื อบรรดาเรื่ องราว เนื้ อเรื่ องหรื อสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ น
ส่วนย่อย ๆ ตามหลักการหรื อเกณฑ์ที่กาหนดให้ เพื่อค้นหาความจริ งหรื อความสาคัญที่แฝงอยู่
ภายใน
วีระ สุดสังข์ (2550, หน้า 9-13) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทาง
ปัญญาที่มีคุณค่าของมนุษย์ เป็ นความคิดที่เต็มไปด้วยสาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกในลักษณะของ
การให้เหตุผลและการตัดสิ นสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์
จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิง่ สาหรับการสร้างความเจริ ญทั้งแก่บุคคล และวิทยาการต่าง ๆ ในทุก
ๆ สาขา
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551,หน้า 52-53) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์หมายถึง ความคิดใน
การจาแนก แยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ เรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ
ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ เพื่อค้นหาความจริ ง ความสาคัญ แก่นแท้ องค์ประกอบหรื อหลักการ
ของเรื่ องนั้น ๆ ทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยูภ่ ายในสิ่ งต่าง ๆ หรื อปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมทั้งหา
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่ งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้
ความคิดเพื่อนาไปสู่ การสรุ ปประยุกต์ใช้ การทานายหรื อคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ซายารอ สื อนิ (2554, หน้า 27) ระบุวา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
จาแนก อธิบาย แยกแยะเหตุการณ์ ปัญหาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อความสาคัญ ความสัมพันธ์ และ
หลักการหรื อองค์ประกอบของสิ่ งเหล่านั้น พร้อมกับเชื่อมโยงให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยได้สังเคราะห์นิยามของการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ หมายถึง การสนทนา ซักถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูลเหตุการณ์ และนาความรู ้ใหม่มาจัดระบบให้เป็ นหมวดหมู่
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หมายถึง การบอกความเกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับพื้นฐานความรู ้เดิมได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถในการประเมินและสรุ ปเหตุการณ์ หมายถึง การตัดสิ นใจแก้ปัญหา
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. ความสามารถในการประยุกต์และนาไปใช้ หมายถึง การนาประสบการณ์ที่ได้จาก
ปัญหาหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
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จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปความหมายของการคิดวิเคราะห์ได้วา่ การคิดวิเคราะห์
หมายถึง การจาแนก แยกแยะ ข้อมูลหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลของบุคคลเป็ นขั้นตอนโดย
การจัดการเรี ยนรู ้ การจา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
ผูเ้ รี ยนสามารถแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ จากเหตุการณ์น้ นั ๆ สามารถค้นหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสามารถค้นหาเรื่ องราวของระบบ เรื่ องราว
และสิ่ งต่าง ๆ ในการทางานได้
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ที่มีประสิ ทธิภาพต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อให้การคิด
วิเคราะห์น้ นั มีความใกล้เคียงและถูกต้องมากที่สุด รุ จิร์ ภู่สาระ (2546, หน้า 30-31) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบปั จจัยดังนี้
1. วิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการแยกแยะองค์ประกอบย่อยที่รวมอยูใ่ นเรื่ องราวที่ใช้สื่อ
ความหมาย เช่น นักเรี ยนมีทกั ษะในการมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและสมมติฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการแยกแยะองค์ประกอบย่อยที่รวมอยูใ่ นเรื่ องราวที่ใช้สื่อ
ความหมาย เช่น นักเรี ยนมีความสามารถเข้าใจความหมายและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อคิดเห็นในบทความที่กาหนดให้
3. วิเคราะห์หลักการ เป็ นการจัดเงื่อนไขของระเบียบวิธีการในการเรี ยบเรี ยงและ เค้า
โครงสร้างของเรื่ องราวที่ใช้ในการสื่ อความหมายให้เป็ นหน่วยเดียวกันโดยรวมทั้งเค้าโครงที่
มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ไว้ดว้ ยกัน เช่น นักเรี ยนตระหนักถึงสิ่ งจูงใจในการโฆษณา
สุวิทย์ มูลคา (2547, หน้า 17) กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้วา่
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการแยกแยะ ค้นหาส่วนประกอบที่
สาคัญของสิ่ งหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ตัวอย่างคาถาม เช่น อะไรเป็ นสาเหตุสาคัญของการระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญ
ต่าง ๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรื อความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
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3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญใน
เรื่ องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยู่โดยอาศัยหลักการใด
บลูม (Bloom, 1976 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) กล่าวถึงทักษะการคิด
วิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะสาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญหรื อเนื้อหาของสิ่ งต่าง ๆ (Analysis of Element) เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดมีบทบาทมากที่สุด ประกอบด้วย
วิเคราะห์ชนิด เป็ นการให้นกั เรี ยนวินิจฉัยว่า สิ่ งนั้น เหตุการณ์น้ นั ๆ จัดเป็ นชนิดใด ลักษณะใด
เพราะเหตุใด เช่น ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชว่ั วิเคราะห์สิ่งสาคัญ เป็ นการวินิจฉัยว่าสิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดไม่
สาคัญเป็ นการค้นคว้าหาสาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่ งต่าง ๆ วิเคราะห์
เลศนัย เป็ นการมุ่งเน้นสิ่ งที่แอบแฝงซ้อนเร้น หรื ออยูเ่ บื้องหลังจากสิ่ งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรง ๆ
แต่มีร่องรอยของความเป็ นจริ งซ้อนเร้นอยู่
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์
ของสิ่ งต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน ได้แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์ เช่น มุ่งให้คิดว่าเป็ นความสัมพันธ์แบบใดมีสิ่งใด
สอดคล้องกัน หรื อไม่สอดคล้องกัน มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ เช่น สิ่ งใดเกี่ยวข้องมากที่สุด สิ่ งใดเกี่ยวข้อง
น้อยที่สุด เรี ยงลาดับมากน้อยของสิ่ งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 วิเคราะห์ข้ นั ตอนความสัมพันธ์ เช่น เมื่อเกิดสิ่ งนี้แล้ว เกิดผลลัพธ์อะไรตามมาบ้าง
ตามลา ดับ การเรี ยงลาดับขั้นตอนของเหตุการณ์
2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ เช่น การกระทาแบบนี้เพื่ออะไร การทาบุญตัก
บาตร (สุ ขใจ) เมื่อทาอย่างนี้แล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ออกกาลังกายทุกวัน (แข็งแรง) ทาอย่างนี้มี
เป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล เช่น สิ่ งใดเป็ นสาเหตุของเรื่ องนี้ หากไม่ทาอย่างนี้ผลจะ
เป็ นอย่างไร ข้อความใดเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั หรื อขัดแย้งกัน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรู ปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็ วเหมือนนก ช้อนคู่กบั
ส้อม ตะปูจะคู่กบั อะไร ควายอยูใ่ นนา ปลาอยูใ่ นน้ า ระบบประชาธิปไตยเหมือนกับการทางานของ
อวัยวะในร่ างกาย
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3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง การ
ค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่ องราว สิ่ งของและการทางานต่าง ๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นดารงอยูไ่ ด้ในสภาพ
เช่นนั้นเนื่ องจากอะไร มีอะไรเป็ นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรื อยึดถือคติใด มีสิ่ง
ใดเป็ นตัวเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์หลักการ เป็ นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความสาคัญที่สุด การจะ
วิเคราะห์เชิงหลักการได้ดี จะต้องมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ดีเสี ยก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์จะทาให้สามารถสรุ ปเป็ นหลักการได้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็ นการ
ค้นหาโครงสร้างของสิ่ งต่าง ๆ เช่น การทาวิจยั มีกระบวนการทา งานอย่างไร สิ่ งนี้บ่งบอกความคิด
หรื อเจตนาอะไร ส่ วนประกอบของสิ่ งนี้มีอะไรบ้าง วิเคราะห์หลักการ เป็ นการแยกแยะเพื่อค้นหา
ความจริ งของสิ่ งต่าง ๆ แล้วสรุ ปเป็ นคาตอบหลักได้ หลักการของเรื่ องนี้มีวา่ อย่างไร หลักการใน
การสอนของครู ควรเป็ นอย่างไร
Marzano (2001, pp. 11-12) ได้ให้องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ 5 ด้านดังนี้
1. ด้านการสังเกตและการจาแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกตและจาแนก
แยกแยะรายละเอียดของสิ่ งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เหมือนหรื อต่างกันออกเป็ นแต่ละส่วนให้
เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถเปรี ยบเทียบ ระบุตวั อย่างหลักฐานลักษณะความเหมือน ความ
แตกต่างของสิ่ งต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ ความสามารถในการจับคู่และการจัดกลุ่มสิ่ งต่าง ๆ
ที่เหมือนกันทั้งรู ปร่ างลักษณะแหล่งกาเนิดได้ ตัวอย่างเช่น สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปลากับม้าและเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างไก่พนั ธุ์ไข่และไก่พนั ธุ์เนื้อได้
การระบุความเหมือนและความต่างของสิ่ งของต่าง ๆโดยการสังเกตและจาแนกแยกแยะ
ข้อมูลที่เหมือนกันและแตกต่างกันของสิ่ งต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้ อหา ด้านความรู ้และด้านทักษะโดยอาศัย
ความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการจับคู่ และระบุความเหมือนความต่าง เป็ นการฝึ กตั้งแต่ระดับง่ายๆในด้าน
รู ปธรรมไปจนถึงขั้นสลับซับซ้อนที่เป็ นนามธรรม มีวิธีการฝึ ก คือ
1.1 ระบุสิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
1.2 ระบุลกั ษณะคุณสมบัติสามารถจาแนกแยกแยะสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
1.3 ตัดสิ นใจและระบุวา่ สิ่ งเหล่านั้นมีความเหมือนหรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร
1.4 สรุ ปความเหมือนและความแตกต่างของสิ่ งต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
เป็ นไปได้
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2. ด้านการจัดกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู ้เพื่อการจัดกลุ่ม
จัดลาดับและจัดประเภทของสิ่ งต่าง ๆ สามารถหาคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่ งของที่เหมือน
หรื อคล้ายคลึงกันออกเป็ นพวกเป็ นกลุ่มได้อย่างมีความหมาย มีหลักการและมีหลักเกณฑ์ ด้วย
กระบวนการ ดังนี้
2.1 กาหนดตัวบ่งชี้ของสิ่ งที่ตอ้ งการจัดกลุ่ม
2.2 ให้คานิยามคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่ งที่ตอ้ งการจัดกลุ่ม
2.3 เลือกสิ่ งของที่เหมือนกันในการจัดกลุ่ม กาหนดหมวดหมู่ของสิ่ งต่าง ๆ และให้
เหตุผลว่าเหตุใดจึงอยูใ่ นกลุ่ม
2.4 หาคุณสมบัติที่มีความเหมือนกันของสิ่ งเหล่านั้น
2.5 กาหนดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันให้เหตุผลว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
3. ด้านการคิดวิเคราะห์เหตุผล หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะข้อผิดพลาด
มองเห็นความผิดปกติความสัมพันธ์และความไม่สัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์สู่การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล สามารถระบุสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่ งผิดปกติ เป็ นไปไม่ได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆจากการสังเกตและการใช้ความรู ้เดิมผสานกับความรู ้ใหม่ สามารถสรุ ปประเด็น
ต่าง ๆ และยกเหตุผลประกอบได้โดยผ่านการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลอย่างเหมาะสม และต้องมี
สามารถในการสรุ ปความรู ้ที่มีมาก่อน เป็ นความรู ้ที่เชื่อถือได้เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มี
พยานหลักฐานข้อมูลสนับสนุนหรื อพิจารณาแล้วว่าเป็ นความจริ ง มีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
3.1 ความรู ้เดิม หมายถึง ความรู ้ที่เป็ นจริ ง เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ความรู ้ที่เชื่อกัน
มานาน
3.2 ความรู ้จากความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 ความรู ้จากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ ผูโ้ ต้เถียงจะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือประกอบ
ในการถกเถียง มีขอ้ มูลสนับสนุนและหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุน
3.4 มีขอ้ มูลที่ได้รับการพิสูจน์ทดลองมาใช้
3.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็ นความจริ ง ขยายความคิดให้เป็ นที่ยอมรั บ
4. ด้านการนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู ้เดิมที่มีสรุ ปเป็ นหลักการ
ใหม่ ๆ นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรื อนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยทัว่ ไปจะ
เป็ นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย แล้วสรุ ปเป็ นหลักการ ดังนี้
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4.1 การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive) เป็ นการคิดที่เริ่ มต้นข้อมูลจากรายละเอียด
จากตัวอย่างแล้วสรุ ปเป็ นหลักการ ทฤษฎี ความรู ้ใหม่ที่ได้ ข้อบกพร่ องและความผิดพลาดจากการ
ใช้เหตุผลแบบอุปนัยเกิดขึ้นได้มากจึงควรระมัดระวังในสิ่ งต่อไปนี้
- การลงความเห็นแบบเร่ งรี บ
- ความบังเอิญ
- ระมัดระวังในการเข้าใจผิด
- เปรี ยบเทียบไม่ถูกต้อง
- การวางยา
- การอ้างอิงคาขอ หรื อจดหมายเวียน
- การหลบหลีกประเด็น
- อ้างอิงผูม้ ีอานาจ
- มีความขัดแย้งส่วนตัว
- ละเลยเพิกเฉยข้อมูล
- อ้างคนอื่น อ้างคนส่วนใหญ่
- อ้างอิงจากอารมณ์
- อ้างอานาจ
- คิดไม่ตรงกับใจ
4.2 การให้เหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive) เป็ นการคิดการกระทาที่ขดั แย้งตรงกันข้าม
กับตนเองและข้อมูลที่เริ่ มต้นจากข้อสรุ ปที่มีอยูล่ งไปหารายละเอียดและยกตัวอย่าง มี 2 วิธี คือ
-แบบ Synchronic เป็ นการคิดที่เกิดขึ้นจากสิ่ งที่เห็นหรื อที่เป็ นอยู่ มี 2 แบบ คือ
แบ่งกลุ่ม (Category) และแสดงความสัมพันธ์ (Associate) ของสิ่ งต่าง ๆ ทั้งสองประเภทนั้น
-แบบ Diachronic เป็ นการคิดหาเหตุผล ผลกระทบ หรื อจัดลาดับ ประกอบด้วย
การทานายดูผลที่เกิด (Prediction) และค้นหาสาเหตุหรื อสิ่ งเร้าที่มากระตุน้ (Effecter)
5. ด้านการทานาย หมายถึง ความสามารถในการนาความรู ้หรื อหลักการที่มีอยูแ่ ล้วไปใช้
เพื่อการกะประมาณและทานายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างจาเพาะเจาะจง สามารถ
เข้าใจสถานการณ์ มีความรู ้ในการระบุรายละเอียดในเหตุการณ์น้ นั และปรับเปลี่ยนวิธีการให้
เหมาะสมกับสิ่ งที่เกิดขึ้นต่อได้ โดยทัว่ ไปเป็ นการให้เหตุผลเชิงนิรนัย คือ จากข้อสรุ ป กฎ สู ตร
ทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่แล้วระบุรายละเอียดได้
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์น้ นั สามารถแบ่งตามลักษณะการคิดวิเคราะห์
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นความสามารถในการจาแนกได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใด
สาคัญ สิ่ งใดมีบทบาทมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ
ว่า มีอะไรสัมพันธ์กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรื อ
ขัดแย้งกัน
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3. การวิเคราะห์เชิงหลักการ มีความสามารถในการค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่ องราว ที่อยู่
ได้ในสภาพเช่นนั้น เนื่ องจากอะไร มีอะไรเป็ นหลักการสาคัญ
ประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์
สุวิทย์ มูลคา (2547, หน้า 39) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้รู้ขอ้ เท็จจริ ง รู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาเป็ นไปของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รู ้วา่ เรื่ องนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นรากฐานความรู ้
ในการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์และการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆได้
อย่างถูกต้อง
2. ช่วยให้สารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏและไม่ด่วนสรุ ปตามอารมณ์
ความรู ้สึกหรื ออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริ ง
3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุ ปสิ่ งใดง่าย ๆ แต่สื่อสารตามความเป็ นจริ ง ขณะเดียวกันจะช่วยให้
เราไม่หลงเชื่อข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัยเฉพาะในแต่ละ
กรณีได้
4. ในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรกทา
ให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยพัฒนาความเป็ นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่ งที่ปรากฏพิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสิ นสรุ ปสิ่ งใดลงไป
6. ช่วยให้หาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง ณ เวลานั้น โดยไม่พ่งึ พิงอคติที่
ก่อตัวอยูใ่ นความทรงจา ทาให้เราสามารถประเมินสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างสมจริ งสมจัง
7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็ น โดยสามารถใช้ขอ้ มูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห์ร่วมกับ
ปัจจัยอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็ นได้สมเหตุสมผล
มากกว่า
จากแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับ จุฑามาศ เจริ ญธรรม (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
คิดวิเคราะห์ไว้ทานองเดียวกัน ดังนี้
1. ช่วยให้เรารู ้ขอ้ เท็จจริ ง
2. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุ ปอะไรง่ายๆ
3. ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ
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4. ช่วยพัฒนาความเป็ นคนช่างสังเกต
5. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล
6. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็ น
จากการศึกษา ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อบุคคลและต่อส่ วนรวม เริ่ ม
ตั้งแต่ช่วยให้บุคคลมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการทางานหรื อการตัดสิ นปั ญหา เกิดการใช้สติปัญญา
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการทา งานในส่ วนรวมที่จะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรื อผิดพลาดน้อย แต่
กลับส่งเสริ มให้เกิดความสาเร็จในการทา งานและการดาเนินชีวิต
การวัดและการประเมินการคิดวิเคราะห์
การวัดและการประเมินการคิดวิเคราะห์น้ นั มีวิธีการวัดหลากหลายวิธี ซึ่งมีแนวทางจาก
กลุ่มต่างนักวิชาการหรื อนักการศึกษามากมาย ซึ่งจะนาเสนอให้ผสู ้ อนนาไปพัฒนารู ปแบบและ
วิธีการของตนเองในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ดังนี้
Watson (1964) กล่าวว่า การวัดการคิดวิเคราะห์ คือ การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พิจารณา โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นเหตุผลในการพิจารณาในการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ความสาคัญในเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ก็มีความเกี่ยวข้องเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเห็นได้วา่ การคิดวิเคราะห์จะต้องมี
การหาเหตุผลมาเพื่อพิจารณ์อยูเ่ สมอ การวัดการคิดวิเคราะห์จึงมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การระบุปัญหา จะเป็ นการกาหนดปัญหาและทาความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาข้อมูล
เพื่อกาหนดปัญหา ข้อโต้แย้งหรื อข้อมูลที่คลุมเครื อ รวมทั้งการนิยามความหมายของคาและ
ข้อความ การระบุปัญหาเป็ นกระบวนการการเริ่ มต้นของการคิดวิเคราะห์ เป็ นการกระตุน้ ให้บุคคล
เริ่ มต้นคิด เมื่อตระหนักว่าปั ญหา หรื อข้อมูลที่ได้รับมามีความคลุมเครื อ จะพยายามหาคาตอบที่
สมเหตุสมผลเพื่อทาความเข้าใจกับปัญหานั้น ดังนั้นปั ญหาจึงถือว่าเป็ นสิ่ งเร้าและเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การคิดวิเคราะห์นนั่ เอง
2. การตั้งสมมติฐาน เป็ นการพิจารณาแนวทาง การสรุ ปอ้างอิงปัญหาหรื อข้อมูลที่มีความ
คลุมเครื อ โดยการนาข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อกาหนด
แนวทางในการสรุ ปที่น่าจะเป็ นไปได้วา่ จากข้อมูลที่ปรากฏนั้นจะไปในทิศทางใดได้บา้ งเพื่อให้
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การพิจารณาเลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด หรื อการตัดสิ นมีความสมเหตุสมผลต่อการสรุ ป
อ้างอิงต่อไป
3. การตรวจสอบสมติฐาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง
การนาเอาข้อมูลหรื อความรู ้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยูม่ าใช้เพื่อออกแบบการทดลองหรื อวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
4. การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้ตรรกศาสตร์ เป็ นการพิจารณาแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดจาก
ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มีอยู่ หลังจากได้กาหนดแนวทางหรื อวิธีการที่อาจจะเป็ นไปได้มากที่สุด
นาไปสู่ การสรุ ปที่สมเหตุสมผลของการคิดวิเคราะห์ เพราะหารคิดที่ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั การใช้เหตุผลที่ดี
และข้อสรุ ปที่ดีที่สุดจะต้องมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมาทาการสนับสนุน
5. การประเมินสรุ ปอ้างอิง เป็ นการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุ ปผลหลังจาก
การใช้หลักตรรกศาสตร์ โดยจะประเมินว่าข้อสรุ ปนั้นมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ รวมทั้งพิจารณา
ว่าข้อสรุ ปนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และเกิดผลอย่างไร ถ้าข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลง
และมีขอ้ มูลเพิ่มเติมจะต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลที่มีอยูอ่ ีกครั้งเพื่อตั้งสมมติฐานและสรุ ปอ้างอิง
ใหม่
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539, หน้า 149-154) กล่าวไว้วา่ การวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คือ การวัดความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่ องราวหรื อ
เนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรื อประสงค์สิ่งใด นอกจากนั้นยังมีส่วนย่อย ๆ ที่
สาคัญในแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นว่า
สมรรถภาพด้านการคิดวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุผลเกี่ยวข้องกันเสมอ การคิดวิเคราะห์จึง
ต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจา ความเข้าใจ และด้านการนาไปใช้ มาประกอบการพิจารณา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงเป็ นการวัดความสามารถแยกแยะแจกแจงรายละเอียด เรื่ องราว
ความคิด การปฏิบตั ิ ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ โดยอาศัยหลักการหรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริ ง แบ่งย่อยตามประเภทของเนื้อหาที่วดั แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการถามให้หาเหตุผลคุณลักษณะเด่นของเรื่ องราวใน
แง่มุมต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดให้ เป็ นการวิเคราะห์วา่ สิ่ งที่มีอยูน่ ้ นั อะไรสาคัญ หรื อจาเป็ น
หรื อมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตัวอย่าง
คาถาม เช่น ศีลห้าข้อใดสาคัญที่สุด คาตอบคือ ข้อ 5 หรื อสิ่ งใดสาคัญที่สุดที่ทาให้บา้ นมีความมัน่ คง
ไม่พงั ง่าย คาตอบคือ เสา เป็ นต้น
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2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการหาความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวข้องส่วนย่อยใน
ปรากฏการณ์หรื อเนื้อหานั้น เพื่อนามาอุปมาอุปไมย หรื อค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์น้ นั มีความสาคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างคาถาม เช่น การดื่มนมทาให้ร่างกายสู งเพิ่มขึ้นหรื อไม่ คาตอบคือการ
ดื่มนมมีผลทาให้ร่างกายสู งเพิ่มขึ้น มีการศึกษาผลการวิจยั พบว่า ถ้าดื่มนมมาก พัฒนาการด้าน
ส่ วนสู งของร่ างกายก็เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. วิเคราะห์หลักการเป็ นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการใด
มีเทคนิค หรื อยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่ อสารสัมพันธ์เพื่อไห้เกิดความเข้าใจ
ตัวอย่างคาถาม เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มีหลักการใดที่ร่วมกัน คาตอบ คือ สัมผัสนอก
ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 6) ได้กล่าวถึงการวัดการคิดวิเคราะห์น้ นั ต้องวัดทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
1. การวิเคราะห์หลักการ คือความสามารถในการกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกข้อมูล
2. การวิเคราะห์เนื้ อหา คือความสามารถในการแยกข้อมูล เนื้อเรื่ องได้ตามหลักเกณฑ์
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่
ละองค์ประกอบ
สมนึก ภัททิยธนี (2546) ได้กล่าวถึง การวัดผลการเรี ยนการสอนด้านพุทธพิสัย
(Cognitive damain) ซึ่งจาแนกโดยบลูม (Bloom) และคณะ เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์รายละเอียดของ
พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ แยกเป็ น การวิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึงการพิจารณาส่วนที่เป็ น
หัวใจหรื อข้อความที่สาคัญที่สุดของโจทย์ที่ซบั ซ้อน ไม่ได้อยูใ่ นแบบฝึ กหัดเพื่อจะเป็ นแนวทางใน
การหาคาตอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการโยงส่วนต่าง ๆ ของโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ การวิเคราะห์หลักการ
หมายถึง การพิจารณาส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญของโจทย์วา่ ควรอาศัยกฎ ทฤษฎีใดเป็ นหลักการในการหา
คาตอบ
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544, หน้า 13-21) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดมีหลายวิธี
แยกได้ 2 ประเภท คือ
1. แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometrics) เป็ นแนวทางของกลุ่มนักวัดทาง
การศึกษาและนักจิตวิทยาที่พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์มาเกือบศตวรรษแล้ว
เริ่ มจากการศึกษาและวัดเชาวน์ปัญญาศึกษาโครงสร้างทางสมองของมนุษย์มาด้วยความเชื่อว่า มี
ลักษณะเป็ นองค์ประกอบและมีระดับความสามารถแตกต่างกันในแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้โดย
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การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแนวความคิดของการวัดความสามารถทางสมองสู่การ
วัดผลสัมฤทธิ์บุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิด
2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบตั ิจริ ง (Authentic performance measurement) แนว
ทางการวัดนี้ เป็ นทางเลือกใหม่ ที่เสนอโดยกลุ่มนักวัดการเรี ยนรู ้ในบริ บทที่เป็ นธรรมชาติ โดยเน้น
การวัดจากการปฏิบตั ิในชีวิตจริ งหรื อคล้ายจริ งที่มีคุณค่าต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิ มิติของการใช้กระบวนการ
คิดในการปฏิบตั ิงาน ความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาและการประเมินตนเองเทคนิคการวัดใช้การ
สังเกตงานที่ปฏิบตั ิ จากการเขียนเรี ยงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่งความจริ ง
และการรวบรวมงานในแฟ้มสะสมงาน หรื อพัฒนางาน การวัดความสามารถในการติดตามแนวทาง
นักวัดกลุ่มจิตมิติ ส่วนใหญ่สนใจการวัดความสามารถในการ คิดอย่างมีวิจารญาณ
ลักษณะแบบวัดการคิดวิเคราะห์
1. ประเมินการคิดวิเคราะห์ที่อยูใ่ นการเรี ยนการสอนปกติและงานการจัดกิจกรรม
ประเมินการคิดวิเคราะห์ที่อยูใ่ นการเรี ยนการสอนปกติและงานการจัดกิจกรรม เช่น การประเมิน
จากการทางาน จากการทาโครงงานของผูเ้ รี ยน การประเมินใช้ประเมินตามสภาพความเป็ นจริ งโดย
ใช้ไปพร้อมกับการสอนหรื อทากิจกรรม ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะสามารถทา
ความเข้าใจกับงานที่ได้รับและสามารถจาแนกแยกแยะออกเป็ นงานย่อยหรื อองค์ประกอบย่อยได้
สามารถสรุ ปและประยุกต์ในสิ่ งที่ตนศึกษาได้ ประเมินจากกิจกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ที่ผเู ้ รี ยนทา
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน ช่วยให้รู้วา่ สิ่ งใดที่ตนเองมีความสามารถและสิ่ งใดที่ยงั ต้องพัฒนา
ต่อไป
2. การประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือหรื อแบบทดสอบประเมินการคิด
วิเคราะห์โดยเฉพาะการประเมินแบบนี้จาเป็ นต้องมีการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
โดยเฉพาะ
2.1 หลักการและขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของบุคคล ผูส้ ร้าง
เครื่ องมือจะต้องมีความรอบรู ้ในแนวคิดหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวกับ “การคิด” เพื่อนามาเป็ นกรอบหรื อ
โครงสร้างของการคิดเมื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการขององค์ประกอบของการคิดจะทาให้ตวั ชี้วดั
หรื อลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของ
การคิดจากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้วดั หรื อลักษณะของพฤติกรรมแต่ละองค์ประกอบของการ
คิดนั้น ๆ
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2.2 การพัฒนาแบบทดสอบทางความคิดมีข้นั ตอนการดาเนินการที่สาคัญดังนี้
2.2.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ คือการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูส้ ร้างแบบทดสอบรู ้วา่ จะนาแบบทดสอบไปใช้วดั ความสามารถทางการคิดทัว่ ๆ ไปหรื อวัดเฉพาะ
รายวิชา
2.2.2 กาหนดกรอบของการทดสอบและนิยามเชิงปฏิบตั ิการของการคิดวิเคราะห์
ผูพ้ ฒั นาแบบทดสอบควรมีการศึกษาเอกสารหรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว
2.2.3 สร้างผังข้อสอบ เป็ นการกาหนดเค้าโครงของแบบทดสอบที่ใช้ในการวัด
ความสามารถทางการคิดที่ตอ้ งการสร้างว่าต้องการให้มีความครอบคลุมโครงสร้างหรื อ
องค์ประกอบใดบ้างและกาหนดความสาคัญของแต่ละส่วนมากน้อยเพียงใด
2.2.4 เขียนข้อสอบกาหนดรู ปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคาถาม คาตอบ และ
วิธีการตรวจให้คะแนนจากนั้นลงมือร่ างข้อสอบตามผังข้อสอบที่กาหนดไว้ให้ครบตาม
องค์ประกอบที่ต้ งั ไว้ ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาโดยผูเ้ ขียนข้อสอบเองและผูต้ รวจสอบที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
2.2.5 นาแบบทดสอบไปทดลองวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อในด้านความยากง่าย (p) และอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีความยากง่ายและอานาจจาแนกที่เหมาะสมและปรับปรุ งข้อสอบที่ไม่เหมาะสม
2.2.6 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้จริ ง
3. ประเมินการคิดวิเคราะห์จากการบูรณาการตัวชี้วดั ของการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการ
ประเมินผลในรายวิชาอื่น โดยสามารถประเมินการคิดเข้ากับแต่ละวิชาได้หมดและไม่ตอ้ งแยก
ประเมินการคิดวิเคราะห์ออกมาโดยเฉพาะ และเป็ นการสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการ
เข้ากับวิชาต่าง ๆ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เรี ยนลักษณะเครื่ องมือประเมินที่ตอ้ งมีตวั ชีวดั
หรื อวัตถุประสงค์การประเมินพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ที่อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา
ด้วย
จากการศึกษาหลักการและขั้นตอนการประเมินผลการคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้วา่ ผูส้ ร้าง
แบบวัดควรคานึงถึงความเหมาะสมของการนาไปใช้ในการวัดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการวัด
อย่างแท้จริ ง ในการสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ผสู ้ ร้างจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิด เพื่อนามาเป็ นข้อกาหนดของโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์และ
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สามารถกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละองค์ประกอบเพื่อทาให้ได้ตวั ชีวดั หรื อลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้การสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ใช้การประเมินผลการคิด
วิเคราะห์โดยมีข้นั ตอนตามแผนภาพดังนี้

กาหนดจุดประสงค์ของการวัดและประเมิน
กาหนดโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
นิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละองค์ประกอบ (ตัวชี้วดั )
เขียนคาถามเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และครอบคลุมองค์ประกอบ (การคิดวิเคราะห์)

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวัดและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ยงั มีแนวคิดของนักวิชาการ เช่น แบบวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยแคมบริ ดส์ ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็ นพื้นฐานในการศึกษาและนาไปใช้ในการ
แสดงมุมมองของบุคคล นักประวัติศาสตร์ใช้ทกั ษะนี้เมื่อต้องบันทึกเหตุการณ์ในอดีต
นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อให้เหตุผลกับสิ่ งที่คน้ พบในการทดลอง อย่างไรก็ตามประเด็นหลักก็คือความ
เข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอที่ตรงกันระหว่างผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสารซึ่งทักษะทั้งสองชนิดมี
ความสาคัญต่อการศึกษาอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความสามารถด้านการคิดทั้งสองชนิด
แบบประเมินทักษะทางการคิด (TSA) ของมหาวิทยาลัยแคมบริ ดส์เป็ นข้อคาถามชนิดเลือกตอบ 5
ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ภายในเวลา 90 นาที ถ้าตอบผิดไม่มีการหักคะแนน แบบประเมินมีขอ้
คาถามที่เป็ นการแก้ปัญหาจานวน 25 ข้อ และคิดวิเคราะห์จานวน 25 ข้อคาถามด้านการคิดวิเคราะห์
จะมีขอ้ ความกาหนดให้อ่านสั้น ๆ แล้วตอบคาถามเกี่ยวกับข้อความนั้น (ปรี ดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555)
พัชรี อุปปะ (2556) ได้ทาการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดการคิดวิเคราะห์โดย
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ดา้ นความสาคัญ ความสัมพันธ์ และด้านหลักการ โดยแบบวัดมี
ลักษณะเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ หากตอบถูกจะได้ 1 คะแนนและถ้า
ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ตามรู ปแบบของบลูม
โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
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วิเคราะห์เชิงหลักการ โดยมีรูปแบบแบบวัดการคิดวิเคราะห์เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยใช้ขอ้ มูล
เนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานเรื่ องไฟฟ้าเบื้องต้น มาใช้ในการสร้างสถานการณ์ขอ้ คาถาม
และมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ หากเลือกคาตอบที่ถูกต้องจะได้ 1 คะแนนแต่หากตอบผิดจะได้
0 คะแนน โดยมีจานวนข้อสอบ 60 ข้อและใช้จริ งจานวน 30 ข้อ

ความคิดสร้ างสรรค์
ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้
Anderson (1970, pp. 90-93) ระบุวา่ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการแก้ปัญหา ด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งที่นอกเหนื อไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดาเป็ น
ลักษณะในตัวบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่ หลายมุม ผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์กว่า
Torrance (1962, p. 16) ระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรื อสิ่ งแปลกใหม่ ที่ไม่รู้จกั มาก่อน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ อาจจะเกิดจากการ
รวบรวมเอาความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็ นสมมติฐานจากนั้นทาการ
ทดสอบสมมติฐานแล้วรายงานผลที่ได้จากการค้นพบ
Guilford (1967, p. 62) ระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดอเนกนัย
(Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล ลักษณะการคิด
เหล่านี้จะนาไปสู่ การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็ จด้วย
ความคิดอเนกนัยนี้ประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ ม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency) ความ
หยืดหยุน่ ในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523, หน้า 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถในการ
ผลิตและกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่เป็ นประโยชน์และแปลกใหม่จากความคิด หรื อการกระทาของคน
อื่นอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน
สมศักดิ์ ภู่วิวรรธน์ (2537, หน้า 56) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 2
ลักษณะ คือความคิดสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องที่สลับซับซ้อน ยากแก่การให้คาจากัดความที่แน่นอน
ตายตัวและถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน ผลงานนั้นต้องแปลกใหม่และมีคุณค่า
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กล่าวคือ ใช้ได้โดยมีคนยอมรับ ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการคือการเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งของหรื อความคิดที่มีความแตกต่างกันมากเข้าด้วยกัน ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิง
บุคคล บุคคลนั้นต้องเป็ นคนที่มีความแปลก เป็ นตัวของตัวเอง เป็ นผูท้ ี่มีความคิดคล่อง มีความ
ยืดหยุน่ และสามารถให้รายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได้
อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ (2560, หน้า 171-181) ระบุไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ความสามารถของบุคคลที่คิดหลากหลายทิศทาง หลายแง่มุมโดยนาประสบการณ์ที่ผา่ นมาของ
ตนเองมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทาให้เกิดความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ต้องเป็ นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระ
ทางความคิด
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถใน
การคิดที่หลากหลาย มีการนาความรู ้จากประสบการณ์ของตนเชื่อมโยงกับประสบการใหม่ ๆ
จากนั้นเกิดเป็ นการคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์
องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
องค์ประกอบของความคิกสร้างสรรค์ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ และ
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีแนวคิดจากนักวิชาการดังนี้
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965 อ้างถึงใน ดิลก ดิลกานนท์, 2534 หน้า 36-37) แบ่ง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1. ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา
ความคิดริ เริ่ ม เกิดจากการนาเอาความรู ้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ นึ เป็ น
ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน
บ่อยครั้งต้องอาศัยความคิด จินตนาการ หรื อที่เรี ยกว่า ความคิดจินตนาการประยุกต์ คือ ไม่ใช่คิด
เพียงอย่างเดียว แต่จาเป็ นต้องคิดสร้างสรรค์ และหาทางทาให้เกิดผลงานด้วย ความคิดริ เริ่ มนั้น
สามารถอธิบายได้ตามลักษณะดังนี้คือ
1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คือ เป็ นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับของเดิม
1.2 ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริ เริ่ ม จะเป็ นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเองเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ไม่ขลาดกลัวต่อความไม่แน่นอน หรื อ
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คลุมเครื อ แต่เต็มใจและยินดีที่จะเผชิญและเสี่ ยงกับสภาพการณ์ดงั กล่าว บุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีดว้ ย
1.3 ลักษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริ เริ่ มจึงเป็ นงานที่แปลกใหม่ ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม คุณค่าของงานจึงมีต้ งั แต่
ระดับต้น เช่น ผลงานที่เกิดจากความต้องการแสดงความคิดอย่างอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง ทาเพื่อสนองความต้องการของตนเองโดยไม่คานึงถึงคุณภาพของงานและค่อย ๆ พัฒนาขึ้น
โดยเพิ่มทักษะบางอย่าง ต่อมาจึงเป็ นขั้นงานประดิษฐ์ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่คิดค้นใหม่ ไม่ซ้ ากับใคร
นอกจากนั้นก็พฒั นางานประดิษฐ์ให้ดีข้ นึ จนเป็ นขั้นสู งสุ ด
2. ความคล่องในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้ อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคา ตอบในปริ มาณที่มากในเวลาจากัด ความคิดคล่องสามารถ แบ่งได้เป็ น
4 ลักษณะ ได้แก่
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคาซึ่งเป็ นความสามารถในการใช้ถอ้ ยคาอย่าง
คล่องแคล่วนัน่ เอง
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ เป็ นความสามารถที่คิดหาถ้อยคาที่
เหมือนกันหรื อคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลากาหนด
2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก เป็ นความสามารถ ในการใช้วลีหรื อ
ประโยค คือความสามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด เป็ นความสามารถที่จะคิดสิ่ งที่ตอ้ งการภายในเวลาที่
กาหนด เป็ นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิด ที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด จึงจาเป็ นต้องคิดออกมาให้ได้มากหลายอย่างและแตกต่างกัน แล้วจึงนาเอาความคิดที่ได้
ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรี ยบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็ นความคิดที่ดีที่สุด
3. ความยืดหยุน่ ในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้
หลายประเภทและหลายทิศทางแบ่งออกเป็ น
3.1 ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที เป็ นความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายอย่าง
อย่างอิสระ
3.2 ความคิดยืดหยุน่ ทางด้านการดัดแปลง เป็ นความสามารถที่จะคิดได้หลากหลาย
และสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่ งหนึ่งไปเป็ นหลายสิ่ งได้
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4. ความคิดละเอียดลออ คือ ความคิดในรายละเอียด เพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิดหลัก
ให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นยิง่ ในการสร้างผลงาน
ที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็จ
Guilford (1967, p. 389) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ไว้ดงั นี้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากันกับความคิดของคน
อื่น และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้แปลก
แตกต่างจากที่เคยเห็น หรื อสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็ นสิ่ งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิดริ เริ่ มอาจเป็ น
การนาเอาความคิดเก่ามาปรุ งแต่งผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่ ความคิดริ เริ่ มมีหลายระดับซึ่งอาจ
เป็ นความคิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนั้นจะมีผอู ้ ื่นคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่ องเดียวกัน
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word fluency) เป็ นความสามารถใน การใช้
ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่ว
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational fluency) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้วลีหรื อประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่
ต้องการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดค้นสิ่ ง
ที่ตอ้ งการภายในเวลาที่กาหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่
กาหนดซึ่งอาจเป็ น 5 นาที หรื อ 10 นาที
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรื อแบบของการคิดแบ่งออกเป็ น
3.1 ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เป็ นความสามารถที่จะ
พยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้จะคิดได้วา่
ประโยชน์ของหนังสื อพิมพ์มีอะไรบ้าง ความคิดของผูท้ ี่ยดื หยุน่ สามารถจัดกลุ่มได้หลายทิศทาง
หรื อหลายด้าน เช่น เพื่อรู ้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสิ นค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรู ้ข่าวสาร เท่านั้น
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3.2 ความคิดยืดหยุน่ ทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) หมายถึง
ความสามารถในการดัดแปลงความรู ้ หรื อประสบการณให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผูท้ ี่มีความยืดหยุน่ จะคิดดัดแปลงได้ไม่ซ้ ากัน
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็ นขั้นตอน
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรื อเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ข้ นึ ความคิดละเอียดลออจัดเป็ น
รายละเอียดที่นามาตกแต่ง ขยายความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์ข้ นึ
อารี รังสิ นนั ท์ (2527, หน้า 24-34) อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้โดย
สรุ ปดังนี้
1. ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างความคิดธรรมดาหรื อ
ความคิดง่ายๆ ความคิดริ เริ่ มที่เรี ยกว่า Wild idea เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ความคิดริ เริ่ มเป็ นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก เป็ นความคิดที่จาเป็ นต้องอาศัยจินตนาการ
ผสมกับเหตุผลแล้วหาทางทาให้เกิดผลงาน ผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มเป็ นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อม
ทั้งกับทดลอง ทดสอบความคิดนั้นอยูเ่ สมอ
2. ความคล่องตัว หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันเมื่อตอบปั ญหาเรื่ องเดียวกันความ
คล่องในการคิดนี้มีความสาคัญต่อการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี และต้องการนาวิธีการเหล่านั้นมา
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้อง
3. ความคิดยืดหยุน่ หมายถึง ประเภท หรื อแบบของความคิด แบ่งออกเป็ น
3.1 ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที เป็ นความสามารถในการคิดอย่างอิสระให้ได้
คาตอบหลายแนวทางในขณะที่คนทัว่ ไปจะคิดได้แนวทางเดียว
3.2 ความคิดยืดหยุน่ ทางการดัดแปลง เป็ นความสามารถในการดัดแปลง ของสิ่ งเดียว
ให้เกิดประโยชน์หลายด้าน
4. ความคิดละเอียดลออ เป็ นลักษณะของความพยายามในการใช้ความคิด และประสาน
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้ดงั นี้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของบุคคล
อื่นและแตกต่างจากความคิดธรรมดา
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่ องเดียวกัน
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3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะคิดได้อย่างหลากหลายและ
อิสระ สามารถดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ มาใช้ในการคิดดัดแปลงให้ไม่ซ้ ากัน
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็ นขั้นตอน
สามารถอธิบายให้เห็นภาพที่ชดั เจน หรื อเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ข้ นึ
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้องค์ประกอบของทอร์แรนซ์ โดยให้มีองค์ประกอบ 4 ด้านของ
ความคิดสร้างสรรค์ได้แก่
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของบุคคล
อื่นและแตกต่างจากความคิดธรรมดา
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่ องเดียวกัน
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะคิดได้อย่างหลากหลายและ
อิสระ สามารถดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ มาใช้ในการคิดดัดแปลงให้ไม่ซ้ ากัน
4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียด เพื่อตกแต่ง หรื อขยาย
ความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นยิง่ ใน
การสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็จ
การวัดความคิดสร้ างสรรค์
การวัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงแค่ทาให้ทราบระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
เท่านั้น ยังเป็ นข้อมูลในการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องเพื่อให้พฒั นา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้สูงยิง่ ขึ้นเท่านั้น แต่ยงั สามารถสกัดกั้นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ผลสมบูรณ์ข้ นึ อารี พันธ์มณี (2537, หน้า 41-42) ได้สรุ ปถึงวิธีการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก
ความคิดจินตนาการ การเล่น การปฏิบตั ิกิจกรรม การทดลอง การปรับปรุ งและตกแต่งสิ่ งต่าง ๆ การ
แสดงละคร การให้คาอธิบายหรื อบรรยายสิ่ งต่าง ๆ ตลอดจนการคิดเกมใหม่ ๆ โดยสังเกต
ความสามารถในการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์โดยปราศจากสิ่ งเร้า นักเรี ยนสามารถทากิจกรรมได้
ไกลเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ มีความกล้าที่จะทดลอง กล้าเสี่ ยง
2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่ งเร้าที่กาหนดเป็ นการถ่ายทอดความคิด
เชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็ นรู ปธรรมและสามารถสื่ อความหมายได้ สิ่ งเร้าอาจเป็ นรู ปวงกลมหรื อ
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สี่ เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพเติมต่อตามจินตนาการ โดยพิจารณาในแง่ของแนวคิดที่แปลกใหม่ไม่
ซ้ าใคร และมีความละเอียดลออในการตกแต่งภาพ
3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูภาพลอยหยดหมึกแล้วคิดหาคาตอบจากภาพที่เห็น
โดยอิสระว่าเป็ นภาพอะไรซึ่งมักมีการใช้กบั เด็กประถม พิจารณาให้คะแนนจากจินตนาการ อารมณ์
ความรู ้สึก และความสามารถในการรับรู ้ต่อรอยหมึกนั้น
4. การเขียนเรี ยงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรี ยงความจากหัวข้อที่
กาหนด ซึ่งเป็ นเรื่ องที่คาดไม่ถึง เช่น กาหนดให้เขียนเรื่ อง “ครู ที่ไม่พูด” และประเมินจากงานศิลปะ
ของนักเรี ยน แล้ววัดความคิดแปลกใหม่ ความคิดจินตนาการ อารมณ์ขนั จากสิ่ งที่เขียนแสดงออกมา
5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กทาแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานซึ่ง
เป็ นผลมาจากการวิจยั เกี่ยวกับธรรมชาติของการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีท้ งั แบบทดสอบที่ใช้ภาษาเป็ น
สื่ อ เพื่อให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการกาหนดเวลาในการทาด้วย
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2539) ระบุวา่ สามารถทาการวัดและประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้ ซึ่ งที่นิยมใช้กนั มี 3 วิธีการ ดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์น้ นั
สามารถกระทาได้ 2 ลักษณะคือ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของการประเมิน ทั้งนี้ อาจสังเกตจากความคิดหรื อจินตนาการ การเล่น การปฏิบตั ิกิจกรรมการ
ทดลอง การปรับปรุ ง และตกแต่งสิ่ งต่าง ๆ การแสดงละคร การให้คาอธิบายหรื อบรรยายสิ่ งต่าง ๆ
ตลอดจนการคิดเกมใหม่ ๆ โดยนักเรี ยนสามารถทากิจกรรมได้เกินกว่าที่ได้รับมอบหมายด้วย
วิธีการแปลกใหม่ แสดงลักษณะที่กล้าทดลอง กล้าเสี่ ยง
2. การตรวจคุณภาพของผลงาน การตรวจสอบคุณภาพของผลงานเพื่อวัดความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่นกั เรี ยนจัดทาขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณา
จากผลงานหลาย ๆ ชิ้นต่อเนื่ องกันจะดีกว่าการพิจารณาจากผลงานเพียงชิ้นเดียว และหากได้
พิจารณาจากงานในแฟ้มสะสมงานที่จดั ทามาตลอดภาคเรี ยนก็จะทาให้สามารถประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ ได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลงานนี้จาเป็ นต้องมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชดั เจนโดยอาจใช้วิธีการที่เรี ยกว่า รู บริ ค (rubric)
และหากมีผปู ้ ระเมินมากกว่า 1 คนก็จะยิง่ ดี
3. การใช้แบบทดสอบ การวัดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบทดสอบนั้น แบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์จะมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากแบบทดสอบชนิดอื่น ๆ ซึ่ง สมศักดิ์ ภู่วิวรรธน์ (2537)
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ได้ช้ ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบวัดสติปัญญากับแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์วา่ แบบทดสอบวัดสติปัญญานั้นเป็ นการวัดเกี่ยวกับความสามารถในการหาคาตอบที่
ถูกต้องเหมาะสมที่สุดสาหรับปัญหา ดังนั้นจึงมีคาตอบที่ถูกหรื อผิดสาหรับปั ญหาแต่ละข้อ แต่
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์น้ นั เกี่ยวข้องกับความสามารถในการหาคาตอบที่แปลก ไม่ซ้ า
แบบใครและมีคุณค่าให้ได้หลาย ๆ คาตอบหรื อสามารถคิดได้หลาย ๆ ทาง ดังนั้นสาหรับข้อคาถาม
แต่ละข้อคาตอบที่เป็ นไปได้จึงอาจมีหลายอย่าง การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จึง
ค่อนข้างยาก นอกจากนี้เกณฑ์การให้คะแนนก็ค่อนข้างยากเช่นกัน อนึ่งทอแรนซ์ (Torrance, 1969
อ้างถึงใน กมล ชูสมัย, 2528, หน้า 17) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดความคิดสร้างสรรค์วา่
การวัดความคิดสร้างสรรค์ส่วนมากจะพิจารณาถึงด้านผลผลิตมากกว่ากระบวนการ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับความเชื่อถือและจะถูกนามาใช้อา้ งอิงหรื อ
ดัดแปลงเพื่อใช้กบั นักเรี ยนมี 2 กลุ่ม คือ
1. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อ้างถึงใน สมศักดิ์
ภู่วิภาดาวรรธน์, 2537) ได้สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 3 ชุด
จานวน 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ นด้านภาษาเขียน 7 ฉบับ ด้านรู ปภาพ 3 ฉบับ และโจทย์ปัญหา 1
ฉบับ แบบทดสอบนี้ เหมาะกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาหรื อสูงกว่า ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด
แบบทดสอบ
1. แบบทดสอบด้านภาษาเขียน
(7 ฉบับ)

2. แบบทดสอบด้านรู ปภาพ (3 ฉบับ)

ข้อคาถาม
ฉบับที่ 1 ความคล่องแคล่วในการใช้สัญลักษณ์ (DSU)
เช่น ให้เขียนคาที่ประกอบด้วยอักษรที่กาหนดให้
ฉบับที่ 2 ความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) เช่น
ให้เขียนชื่อสิ่ งของพวกเดียวกันของเหลวที่เป็ น
เชื้อเพลิง
ฉบับที่ 3 ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง (DMR) เช่น
ให้เขียนคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (DMS)
เช่น เขียนประโยคประกอบคา 4 คา ในแต่ละคาให้
เริ่ มต้นด้วยอักษรที่กาหนดให้
ฉบับที่ 5 การใช้ประโยชน์อย่างอื่น (DMT) เช่น ผ้าขาว
มักใช้ทาอะไรได้บา้ ง
ฉบับที่ 6 การสรุ ปผล (DBI, DBC) เช่น ถ้าคนไม่พูดจะ
เกิดอะไรได้บา้ ง
ฉบับที่ 7 ประเภทงานอาชีพ (DMI) เช่น บอกชื่อของ
งานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคาที่กาหนดให้ เช่น หลอด
ไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้า เจ้าของโรงงานทาหลอดไฟฟ้า เป็ น
ต้น
ฉบับที่ 8 การวาดรู ป (DFS) เช่น ให้วาดรู ปสิ่ งของ
เฉพาะโดยใช้เซตของรู ปที่กาหนดให้ เช่น รู ปสี่ เหลี่ยม
โดยวาดซ้ าได้ เปลี่ยนขนาดได้ แต่หา้ มนาอย่างอื่นมา
หรื อเพิ่มเข้ามา
ฉบับที่ 9 การวาดรู ป (DFU) เช่น ให้ต่อเติมเป็ นรู ปให้
สมบูรณ์
ฉบับที่ 10 การตกแต่ง (DFI) เช่น ให้ตกแต่งภาพที่ร่าง
เอาไว้ดว้ ยแบบที่แตกต่างกันหลาย ๆ แบบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
แบบทดสอบ
3. แบบทดสอบด้านโจทย์ปัญหา
(1 ฉบับ)

ข้อคาถาม
ฉบับที่ 11 การแก้ปัญหา (DFE) เช่น แก้ปัญหาไม้ขีดไฟ
โดยการย้ายออกหรื อย้ายให้มีรูปร่ างใหม่

เนื่องจาก Guilford เป็ นนักจิตวิทยากลุ่มจิตมิติที่มุ่งเน้นอธิบายโครงสร้างทางสติปัญญาว่า
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบทางสติปัญญามิติใดบ้าง มากกว่าการพยายามอธิบาย
การเกิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แต่ทฤษฎีน้ ีก็เป็ นแนวทางให้ทอแรนซ์พฒั นาทฤษฎีข้ นึ มาใน
ลักษณะที่เป็ นการสร้างแบบวัด ชุดการสอน ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้
2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Anastasi, 1988, pp. 355-370) ได้
สร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์มีชื่อว่า MTCT (Minnesota test of creative thinking)
ต่อมาใช้ชื่อว่า TTCT (Torrance test of creative thinking) ใช้วดั ความคิดสร้างสรรค์ได้หลายระดับ
อายุ โดยแบบทดสอบฉบับดังกล่าวจะแบ่งออกเป็ น 3 ฉบับย่อย ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์
ฉบับย่อยที่
1. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยภาษาเป็ นสื่ อ มี 7 กิจกรรม

2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยรู ปภาพเป็ นสื่ อ มี 3 กิจกรรม

3. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเสี ยงและคา มี 2 กิจกรรม

ข้อคาถาม
1. เขียนทุกคาถามที่เขาจาเป็ นต้องถามเพื่อค้นหาว่า
เกิดอะไรขึ้น
2. เขียนสาเหตุที่เป็ นไปได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. เขียนผลที่เป็ นไปได้ของเหตุการณ์
4. เขียนวิธีการปรับปรุ งเครื่ องเล่น เพื่อให้เด็กได้
เล่นอย่างสนุกสนานยิง่ ขึ้น
5. เขียนประโยชน์พิเศษของสิ่ งของที่กาหนดให้
เช่นเดียวกับแบบทดสอบการใช้ประโยชน์ของกิล
ฟอร์ด
6. เขียนคาถามทั้งหมดที่อาจถามเกี่ยวกับสิ่ งของสิ่ ง
เดียวกัน
7. เขียนเหตุการณ์ท้ งั หมดที่อาจเป็ นไปได้ ถ้า
สภาพการณ์ที่กาหนดให้เกิดขึ้นจริ งเช่นเดียวกับ
แบบทดสอบการสรุ ปผลลัพธ์ของกิลฟอร์ด
1. การสร้างรู ปภาพ ให้ผสู ้ อบลอกกระดาษสี แล้ว
ติดลงบนแผ่นกระดาษใหม่ วาดภาพเพิ่มเติมให้เป็ น
ภาพที่ไม่มีใครนึกถึง เสร็ จแล้วตั้งชื่อและเล่าเรื่ องที่
น่าสนใจตื่นเต้น
2. การต่อเติมรู ปให้สมบูรณ์ เป็ นการต่อเส้นให้กบั
รู ปที่ไม่สมบูรณ์หรื ออาจเพิ่มเติมเป็ นรู ปภาพที่ไม่มี
ใครนึกถึงเสร็ จแล้วตั้งชื่อและเล่าเรื่ องในแต่ละภาพ
3. เส้นกาหนดเส้นคู่ขนานสั้น ๆ แล้วให้สร้างรู ป
เพิ่มเติมให้มากที่สุด
1. ให้นกั เรี ยนฟังจากเครื่ องบันทึกเสี ยง
2. เขียนความสัมพันธ์ของเสี ยงในแต่ละครั้ง
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การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์มี ดังนี้
ฉบับย่อยที่ 1 มี 7 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริ เริ่ ม
ฉบับย่อยที่ 2 มี 3 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดคล่อง ความยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความละเอียดลออ
ฉบับย่อยที่ 3 มี 2 กิจกรรม โดยจะตรวจให้คะแนนเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความคิดริ เริ่ ม
สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
ทอแรนซ์ที่เป็ นแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษาเป็ นสื่ อซึ่งจะวัดองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้านได้แก่ ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และ
ความคิดละเอียดลออ
การตรวจให้ คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์
การตรวจให้คะแนนของข้อคาถามของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์จะแตกต่าง
จากข้อคาถามของแบบทดสอบชนิดอื่น ๆ กล่าวคือข้อคาถามวัดความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีคาตอบ
ถูกหรื อผิด แต่การได้คะแนนจะขึ้นอยูก่ บั จานวนคาตอบตามเงื่อนไขที่โจทย์กาหนด ดังนั้นนักเรี ยน
จึงต้องเขียนคาตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเพื่อให้เป็ นแนวทางในการตรวจให้คะแนนของ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ได้สอดคล้องตรงกัน จึงได้มีการกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานในการ
ตรวจให้คะแนนไว้โดยจะตรวจให้คะแนน 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม
และความคิดละเอียดลออ ดังนี้
การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษาทอแรนซ์ได้
แบ่งการให้คะแนนออกเป็ น 3 ด้าน (อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ , 2560) คือ
1. คะแนนความคิดคล่อง จะพิจารณาจากคาตอบที่เป็ นไปได้ตามเงื่อนไขของ
แบบทดสอบ โดยให้คะแนนคาตอบที่เป็ นไปได้คาตอบละ 1 คะแนน ไม่วา่ คาตอบนั้นจะซ้ ากับ
คาตอบของผูอ้ ื่นหรื อไม่ (แต่ตอ้ งไม่ซ้ ากับคาตอบของตนเอง)
2. คะแนนความคิดยืดหยุน่ จะพิจารณาจากจานวนกลุ่มหรื อจานวนประเภทของคาตอบ
โดยนาคาตอบที่ให้คะแนนความคิดคล่องไปแล้วมาจัดกลุ่มหรื อประเภท คาตอบใดเป็ นคาตอบที่อยู่
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ในกลุ่มหรื อประเภทเดียวกัน หรื อความหมายอย่างเดียวกัน ให้จดั เข้าเป็ นกลุ่มเดียวกัน แล้วตรวจนับ
ให้คะแนนตามจานวนกลุ่มที่จดั ไว้ โดยให้คะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน
3. คะแนนความคิดริ เริ่ ม จะพิจารณาจากความถี่ของคาตอบของนักเรี ยนทั้งหมดที่เป็ น
ความคิดแปลก แตกต่างไปจากนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในกลุ่ม คาตอบใดที่กลุ่มตัวอย่างตอบซ้ ากันมาก ๆ
ก็ให้คะแนนน้อยหรื อไม่ได้เลย แต่ถา้ คาตอบยิง่ ซ้ ากับคนอื่นน้อยหรื อไม่ซ้ ากับคนอื่นเลยก็จะได้
คะแนนมากขึ้น โดยกาหนดให้คะแนนคาตอบตามความถี่ดงั นี้
จานวนของคาตอบซ้ าคิดเป็ นร้อยละ 0 – 1.99 ให้ 2 คะแนน
จานวนของคาตอบซ้ าคิดเป็ นร้อยละ 2 – 4.99 ให้ 1 คะแนน
จานวนของคาตอบซ้ าคิดเป็ นร้อยละ 5 ขึ้นไป ให้ 0 คะแนน
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนในแต่ละข้อคิดได้จากผลบวกของคะแนน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริ เริ่ ม จากนั้นจึงหาผลรวมของคะแนนทั้ง 3 ด้านของ
ทุกข้อคาถามจึงเป็ นคะแนนความคิดสร้างสรรค์รวมของนักเรี ยนคนใดคนหนึ่งการตรวจให้คะแนน
ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Hu and Adey (2002) ได้อิงหลักการให้คะแนน
เช่นเดียวกับแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา ความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์
แต่ต่างกันที่การให้คะแนนความคิดริ เริ่ ม ดังนี้
จานวนของคาตอบซ้ าคิดน้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ 2 คะแนน
จานวนของคาตอบซ้ าคิดเป็ นอยูร่ ะหว่างร้อยละ 5 – 10 ให้ 1 คะแนน
จานวนของคาตอบซ้ าคิดมากกว่าร้อยละ 10 ให้ 0 คะแนน
การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ บุญรัตน์ จันทร (2558)
ใช้กรอบแนวคิดของทอแรนซ์ โดยให้คะแนนดังนี้
1. ความคิดคล่อง ให้คะแนนตามจานวนคาตอบของนักเรี ยนที่สอดคล้องกับคาถาม
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยคาตอบที่สอดคล้องกับคาถามและถูกต้องจะได้คาตอบละ 1
คะแนน ถ้าคาตอบนั้นซ้ ากับคาตอบเดิมจะไม่ให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
หากจานวนคาตอบที่ถูกต้อง 10 คะแนนขึ้นไป จะได้ 4 คะแนน
หากจานวนคาตอบที่ถูกต้องอยูร่ ะหว่าง 7 - 9 คะแนน จะได้ 3 คะแนน
หากจานวนคาตอบที่ถูกต้องอยูร่ ะหว่าง 4 - 6 คะแนน จะได้ 2 คะแนน
หากจานวนคาตอบที่ถูกต้องอยูร่ ะหว่าง 1 - 3 คะแนน จะได้ 1 คะแนน
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2. ความคิดยืดหยุน่ ให้คะแนนคาตอบที่สอดคล้องกับคาถามโดยคาตอบที่นกั เรี ยนตอบ
นั้นจะถูกนามาจัดกลุ่มคาตอบที่มีทิศทางเดียวกันหรื อความหมายอย่างเดียวกัน โดยนักเรี ยนที่มี
คาตอบแบบหลากหลายกลุ่ม คาตอบจะได้กลุ่มคาตอบละ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
จัดกลุ่มคาตอบได้มากกว่า 6 กลุ่ม จะได้ 4 คะแนน
จัดกลุ่มคาตอบได้ระหว่าง 4 - 5 กลุ่ม จะได้ 3 คะแนน
จัดกลุ่มคาตอบได้ระหว่าง 2 - 3 กลุ่ม จะได้ 2 คะแนน
จัดกลุ่มคาตอบได้นอ้ ยกว่า 1 กลุ่ม จะได้ 1 คะแนน
3. ความคิดริ เริ่ ม พิจารณาคาตอบที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ซ่ ึงแสดงออกถึงความ
ริ เริ่ มที่สอดคล้อง กับคาถาม โดยจะพิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยนทั้งหมดในห้อง โดยมีเกณฑ์
การประเมินดังนี้
คาตอบที่มีผตู ้ อบ 1 คน จะได้ 4 คะแนน
คาตอบที่มีผตู ้ อบอยูร่ ะหว่าง 2 - 3 คน จะได้ 3 คะแนน
คาตอบที่มีผตู ้ อบอยูร่ ะหว่าง 4 - 6 คน จะได้ 2 คะแนน
คาตอบที่มีผตู ้ อบมากกว่า 7– 9 คน จะได้ 1 คะแนน
จากการศึกษาการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั มุ่งวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบปรับตามแนวคิดของทอแรนซ์ โดยมี
ลักษณะข้อสอบเป็ นแบบเขียนบรรยายเพื่อวัดความสามารถใน 4 ด้านและมีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรู บริ ค (Rubric) ดังนี้
1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงปริ มาณความคิดในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งหรื อสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ซ้ ากัน
1.1 ตอบได้ตรงประเด็นถูกต้องร้อยละ 90 ขึ้นไปในเวลาที่กาหนดจะได้รับ 4 คะแนน
1.2 ตอบตรงประเด็นถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปในเวลาที่กาหนดจะได้รับ 3 คะแนน
1.3 ตอบตรงประเด็นถูกต้องร้อยละ 50 ขึ้นไปในเวลาที่กาหนดจะได้รับ 2 คะแนน
1.4 ตอบตรงประเด็นถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ในเวลาที่กาหนดจะได้รับ 1 คะแนน
2. ความคิดยืดหยุน่ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดแล้วจัด
จาแนกได้หลากหลายกลุ่มหรื อประเภท
2.1 จัดลักษณะ ประเภท กลุ่มคาตอบได้อย่างหลากหลายจะได้รับ 4 คะแนน
2.2 จัดลักษณะ ประเภท กลุ่มคาตอบได้อย่างหลากหลายเป็ นส่ วนใหญ่จะได้รับ 3 คะแนน
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2.3 จัดลักษณะ ประเภท กลุ่มคาตอบได้อย่างหลากหลายได้เป็ นบางส่วนจะได้รับ 2 คะแนน
2.4 จัดลักษณะ ประเภท กลุ่มคาตอบได้อย่างไม่หลากหลายจะได้รับ 1 คะแนน
3. ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดที่แปลกใหม่โดย
ไม่ซ้ ากับความคิดที่มีอยูท่ วั่ ไป
3.1 คิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ดัดแปลง ประยุกต์และสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง จะได้รับ 4 คะแนน
3.2 คิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ดัดแปลง ประยุกต์และสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ จะได้รับ 3 คะแนน
3.3 คิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ดัดแปลง ประยุกต์และสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นบางส่วน จะได้รับ 2 คะแนน
3.4 คิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ดัดแปลง ประยุกต์และสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นส่วนน้อย จะได้รับ 1 คะแนน
4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียด เพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิด
หลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นยิง่ ในการสร้าง
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็จ
4.1 คิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิดหลักได้ความหมายที่สมบูรณ์และ
ถูกต้อง จะได้รับ 4 คะแนน
4.2 คิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิดหลักได้ความหมายที่สมบูรณ์ได้
เป็ นส่วนใหญ่ จะได้รับ 3 คะแนน
4.3 คิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิดหลักได้ความหมายที่สมบูรณ์เป็ น
บางส่วน จะได้รับ 2 คะแนน
4.4 คิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรื อขยายความคิดหลักได้ความหมายที่สมบูรณ์เป็ น
ส่วนน้อย จะได้รับ 1 คะแนน
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
วิไลวรรณ พงษ์ชุบ (2553) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์และ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหา
เป็ นฐานกับแบบสื บเสาะหาความรู ้ของโรงเรี ยนวิเศษชัยชาญ พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสรรคนิยมเชิงสังคมร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังการทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศรายุทธ ชาญนคร และคณะ (2557) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องบรรยากาศ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนเพิ่มขึ้น จาก 66.97 เป็ น 111.5 ด้านความคิดคล่องนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 36.72
เป็ น 45.67 ด้านความคิดยืดหยุน่ นักเรี ยนมีคะแนนเพิม่ จาก 17.39 เป็ น 28.92 ด้านความคิดริ เริ่ ม
นักเรี ยนมี คะแนนเพิ่มจาก 12.86 เป็ น 36.92
สุ กญั ญา เชื้อหลุบโพธิ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบหมุน นักเรี ยนมีความสามารถ ด้านความคิดยืดหยุน่
ความคิดริ เริ่ ม ความคิดและละเอียดลออ เพิ่มขึ้น แต่ความคิดคล่องแคล่วลดลงเนื่ องจากการจัด
กิจกรรมในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 นักเรี ยนวาดภาพได้มากที่สุดในเวลาที่กาหนด อาจเป็ นเพราะรู ปนี้
คิดง่าย วาดง่าย แต่ต้ งั แต่วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 และ 3 รู ปภาพที่นกั เรี ยนต้องวาดอาจจะยาก แล้ว
นักเรี ยนคิดไม่ออกว่าจะวาดออกมาในรู ปไหน จึงทาให้ได้รูปภาพน้อย ในเวลาที่กาหนด จาก
ผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ จากจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีผลช่วยให้การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้ดีข้ นึ เนื่ องจากนักเรี ยนได้วางแผนและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
มัถชุรี ตุนชัยภูมิ (2560) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEM
Education มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยให้
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นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 และมี
นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 20.80 คิดเป็ นร้อยละ 77.04 และมีจานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ปิ ยวรรณ ทศกาญจน์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง บ้านพยากรณ์ เพื่อส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์ชินงานสาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ความรู ้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่ อง บ้านพยากรณ์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และทักษะการเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา เรื่ อง บ้านพยากรณ์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชนกานต์ โฉมงาม (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
ทางานเป็ นทีมผ่านกระบวนเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรี ยนห้องเรี ยนวิศว์-วิทย์ (โครงการ
วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้จดั กิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนในหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามสาระวิชา หรื อ story based learning นอกจากนั้นเพื่อกระตุน้
และส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และการทางานเป็ นทีม ผลจากกิจกรรมพบว่า กิจกรรมลูกชุบทาให้
นักเรี ยนได้สร้างชิ้นงาน (ลูกชุบ) ที่มีรูปร่ างสี สัน แตกต่างจากขนมลูกชุบทัว่ ไป สาหรับกิจกรรม
สร้างชิ้นงานจากกระดาษ ด้วยโจทย์ที่ให้นกั เรี ยนออกแบบและสร้างโมเดลของกรุ งเทพมหานครใน
อีก 100 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2658) เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด จินตนาการซึ่งเป็ นโจทย์เปิ ดที่กระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี
งานวิจัยต่างประเทศ
Roehrig, Moore, Wang, and Park (2012) ได้ศึกษาการบูรณาการการสอนด้วย STEM
Education ด้วยการสื บเสาะหาความรู ้ในการเรี ยนวิศวกรรมศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 2 ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการเรี ยน STEM Education ในการเรี ยนวิศวกรรมศาสตร์
ในวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ยวิธี Co-Teaching โดยครู ผสู ้ อนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สอน
ร่ วมกันทาให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหา ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถด้าน
วิศวกรรมเพิ่มขึ้น
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Ceylan and Ozdilek (2015) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนเกรด 8
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
Cox, Reynolds, Schuchardt, and Schunn (2016) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การนาคณิ ตศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความเข้าใจมโนทัศน์ชีววิทยา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นถึงปลาย อายุต้ งั แต่ 14-18 ปี ผลการทดลองพบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ชีววิทยา
ที่เน้นการนาเสนอสถานการณ์ปัญหา โดยให้ผเู ้ รี ยนใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
สามารถในการแก้ปัญหาและความเข้าใจมโนทัศน์ทางชีววิทยาหลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Sarican and Akgunduz (2018) ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีวิศวกรรม
และคณิ ตศาสตร์ (STEM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทักษะการคิดไตร่ ตรองที่มีต่อการ
แก้ปัญหาและความคงทนของความรู ้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและความคงทนเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีการ
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการแก้ปัญหา และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ เป็ นต้น ซึ่งในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษามีการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เกิด
การคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทาให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิเคราะห์ได้ดียงิ่ ขึ้น

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในการศึกษาผูว้ ิจยั ได้แบ่งลาดับการนาเสนอ
วิธีการดาเนิ นการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. รู ปแบบการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 8 ห้อง รวม 320 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรี ยนแบบ
คละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 28 คน ที่ได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sample) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม

78

รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi experiment research) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ โดย
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest design ซึ่งมีแบบ
แผนการทดลอง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest design
กลุ่ม
E

ทดสอบก่อนเรี ยน
O1

ทดลอง
X1

ทดสอบหลังหลัง
O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุ่มทดลอง
O1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง (Pretest)
O2
แทน การทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง (Posttest)
X1
แทน การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (Treatment)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
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การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุ งพ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสื อ ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา
1.3 วิเคราะห์เนื้ อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิชาฟิ สิ กส์ จากหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม โดยกาหนดขอบข่าย
เนื้อหา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาใช้เวลาทั้งสิ้ น 20 คาบ
คาบละ 50 นาที โดยแบ่งขั้นการสอนเป็ น 3 ขั้นได้แก่
1.3.1 ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยน โดยครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
การทบทวนความรู ้เดิม และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเนื้ อหาที่เรี ยนและชิ้นงานที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา จานวน 1 คาบ
1.3.2 ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน ครู จดั กิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู ้
จานวน 19 คาบ โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 6

2. รวบรวม
ข้อมูลและ
แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

1. ระบุปัญหา

ขั้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

เวลา
ผลจากการจัดกิจกรรม
เรียน
ตามรู ปแบบสะเต็ม
(คาบ)
ศึกษา
1. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งใน
วิทยาศาสตร์ (S)
นักเรี ยนจะได้ทาการ
1
ชีวิตประจาวัน ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนได้อ่าน
- ขยะ เกิดจากสิ่ งของหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ใน วิเคราะห์สถานการณ์ที่
บทความในหัวข้อเรื่ อง “"ขยะ" วายร้ายจากน้ ามือ ชีวิตประจาวันที่รอนาไปกาจัดทิง้ เช่น เศษ
ครู เป็ นผูใ้ ห้ และเกิด
มนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่ช่วยกันแยกก่อนทิ้ง” อาหาร กล่องโฟม ขวดพลาสติก กระดาษ ฯลฯ คาถามว่าควรจะทา
2. ครู ใช้คาถามในการกระตุน้ ความสนใจของ
หากแยกให้ถูกวิธีก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ อย่างไรหากเกิด
ผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและวาง
ต่อได้มากมาย ทั้งทาปุ๋ ยหมัก อาหารสัตว์
สถานการณ์น้ ี
แผนการแก้ปัญหาในลาดับต่อไป
รวมถึงผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้า
1. ครู กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อให้นกั เรี ยนใช้
วิทยาศาสตร์ (S)
1. นักเรี ยนได้ฝึกการ
11
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้หวั ข้อ “การ - ปริ มาณทางไฟฟ้า
ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างโคมไฟจากเศษขยะ”
กระแสไฟฟ้า เกิดจากการไหลของ
สื บค้นข้อมูล
2. ครู กาหนดเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการมอบหมาย อิเล็กตรอน มีหน่วยทางระบบ SI ว่าแอมแปร์ 2. นักเรี ยนได้ความรู ้
งานให้นกั เรี ยน ดังนี้
เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าคือแอมมิเตอร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์
2.1 ให้นกั เรี ยนสร้างโคมไฟจากเศษวัสดุเหลือ กระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิดคือ
ในเรื่ องไฟฟ้าเบื้องต้น

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาและเวลาเรี ยน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา

80

80

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)
การบูรณาการสะเต็มศึกษา

เวลา
ผลจากการจัดกิจกรรม
เรียน
ตามรู ปแบบสะเต็ม
(คาบ)
ศึกษา
ใช้ที่นกั เรี ยนสนใจกลุ่มละ 1 ชิ้น
1. ไฟฟ้ากระแสตรง คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลไป มากขึ้น
2.2 กาหนดเวลาในการส่งแบบจาลอง (คาบ
ทางเดียวกันตลอด เช่น ไฟฟ้าที่ได้จาก
3. นักเรี ยนได้เริ่ มใช้
สุดท้ายของหน่วยการเรี ยนรู ้)
เซลล์ไฟฟ้าเคมีและแบตเตอร์รถ
ความคิดสร้างสรรค์ใน
3. นักเรี ยนสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
การหาข้อมูลเพื่อทา
2. ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหล
ตามกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โคมไฟมากขึ้น
กลับไปกลับมาตลอดเวลา เช่น ไฟฟ้าที่ใช้ตาม
ไฟฟ้าเบื้องต้น
บ้านเรื อนความต่างศักย์ ระดับของปริ มาณ
4. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทบทวนสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้า จากจุด 2 จุด ซึ่งวัดได้ดว้ ย
เรื่ องไฟฟ้าลัดวงจรอีกครั้ง เพื่อทบทวน
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า โวลต์มิเตอร์ มีหน่วยเป็ น
สถานการณ์และให้นกั เรี ยนใช้ความรู ้ที่สืบค้นมา
โวลต์ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึงสมบัติของ
ทาการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ลวดตัวนาที่ตา้ นการไหลของกระแสไฟฟ้า วัด
ได้ดว้ ยเครื่ องมือ
กิจกรรมการเรียนรู้

81

81

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

- พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลังงานที่ใช้ไป

- กฎของโอห์ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า เมื่อ
กระแสไฟฟ้ามีมาก ความต่างศักย์ก็จะมากขึ้น
และความต้านทานไฟฟ้าจะลดน้อยลง เขียน
สมการได้เป็ น V = IR
- วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หมายถึง การนา
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรี ยงลาดับกันไป
- วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หมายถึง การต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยให้ปลายทั้ง 2 นของ
อุปกรณ์ต่อเข้าด้วยกัน

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา

เวลา
เรียน
(คาบ)

82

82

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

หรื อสร้างขึ้นมาใหม่จากกาลังไฟฟ้าที่ส่งเข้า
หรื อส่งออกไป โดยมีความสัมพันธ์กบั เวลา
- อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การควบคุมหรื อ
ออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า
เทคโนโลยี (T)
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
- การใช้เว็บไซต์ PHET ในการทาการทดลอง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนด

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา

เวลา
เรียน
(คาบ)

83

83

3. ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

คณิตศาสตร์ (M)

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

- สามารถคานวณค่าปริ มาณไฟฟ้าต่าง ๆ
ตามที่กาหนดได้
1. ครู แจกใบกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนแต่ละ เทคโนโลยี (T)
กลุ่มศึกษาวิธีการทาโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ จาก - การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาให้ได้มากที่สุด จากนั้น
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
เปรี ยบเทียบแต่ละวิธีการว่ามีขอ้ ดี ข้อจากัด
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
ใดบ้าง รวมทั้งประเมินความเป็ นไปได้ของ
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
วิธีการที่เลือกมาทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ตน้ ทุน สถานการณ์ที่กาหนด
ความปลอดภัย ฯลฯ เป็ นต้น
คณิตศาสตร์ (M)
- การคานวณขนาดของแบบจาลองก่อนที่จะ
สร้างแบบจาลองจริ ง

กิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรี ยนได้ใช้
กระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ใน
การออกแบบ
แบบจาลองโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนเอง
2. นักเรี ยนได้ใช้
คณิตศาสตร์ในการ

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา

2

เวลา
เรียน
(คาบ)

84

84

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

3. ครู สารวจการทางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม

2. สมาชิกในกลุ่มลงข้อสรุ ปร่ วมกันเพื่อเลือกมา
1 วิธีการซึ่งเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
นามาใช้ในการสร้างสร้างโคมไฟและให้นกั เรี ยน
เขียนแผนภาพลงในกระดาษบรุ๊ ฟแล้วนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

กิจกรรมการเรียนรู้

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

5. นักเรี ยนได้ใช้การ
คิดวิเคราะห์ในการ

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา
คานวณ ระยะเวลา
และวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ
3. นักเรี ยนได้ใช้
เทคโนโลยีในการ
สื บค้นข้อมูล
4. นักเรี ยนได้ใช้
ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน

เวลา
เรียน
(คาบ)

85

85

4. วางแผน
และ
ดาเนินการ
แก้ปัญหา

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

1. นักเรี ยนร่ วมกันวางแผนการดาเนินงาน เช่น
กาหนดขั้นตอนการทางาน การเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา วิธีการเก็บข้อมูล
การบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็ นต้น
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดาเนินการสร้างแบบจาลอง
ตามแผนที่กาหนด
3. ครู อานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่
เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ให้
พร้อม กาหนดเวลาการทางาน รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรี ยน เช่น การตั้ง
คาถามให้ผเู ้ รี ยน

กิจกรรมการเรียนรู้

เทคโนโลยี (T)
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
- การคานวณต้นทุนการสร้างแบบจาลองได้
อย่างถูกต้อง

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา
1. นักเรี ยนได้ใช้
กระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ใน
การสร้างโคมไฟ
2. นักเรี ยนได้ใช้
คณิตศาสตร์ในการ
คานวณ ระยะเวลา
และวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ
3. นักเรี ยนได้ใช้
เทคโนโลยีในการ

2

เวลา
เรียน
(คาบ)

86

86

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อธิบายในสิ่ งที่ออกแบบไว้ และพยายามไม่ให้
ผูเ้ รี ยนหลงประเด็น

กิจกรรมการเรียนรู้

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

ผลจากการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา
สื บค้นข้อมูล
4. นักเรี ยนได้ใช้
ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน
5. นักเรี ยนได้ใช้การ
คิดวิเคราะห์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา
6. นักเรี ยนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์

เวลา
เรียน
(คาบ)

87

87

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครู ให้แต่ละกลุ่มนาชิ้นงานที่ได้มาทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง 2. นักเรี ยนนาผลที่
ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลแสดงในรู ป
ของตาราง และกราฟ
3. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลที่
ได้จากการทดสอบหน้าชั้นเรี ยน เพื่อประเมินผล
การทดสอบของแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มใดให้ผลการ
ทดสอบที่ดีที่สุด
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้ง
คาถาม แสดงความคิดเห็น หรื อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขคุณภาพของ
ชิ้นงานที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์ข้ นึ มาให้ดีข้ นึ
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อเสนอแนะจากเพื่อน

ขั้นที่

5. ทดสอบ
ประเมินผล
และปรับปรุ ง
แก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรื อ
ชิ้นงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ)

วิทยาศาสตร์ (S)
- การทดลองแบบจาลองที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
เทคโนโลยี (T)
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
- คานวณขนาดของแบบจาลองได้
- วิเคราะห์ผลการทดลองของแบบจาลองเป็ น
รู ปแบบกราฟได้

1. นักเรี ยนได้ใช้
ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สร้างตารางและ
กราฟต่าง ๆ
2. นักเรี ยนได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกมาในรู ปแบบ
ของกราฟและตาราง

ผลที่ได้รับ

เวลา
เรียน
(คาบ)
1
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6 นาเสนอ
วิธีการ
แก้ปัญหา ผล
การแก้ปัญหา
หรื อชิ้นงาน

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ต่างกลุ่ม และจากผลการทดสอบมาปรับปรุ ง
ชิ้นงานสาหรับการต่อยอดความรู ้หรื อการ
ดาเนินการครั้งต่อไป
1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อให้
นักเรี ยนได้นาเสนอโคมไฟ และเปิ ดโอกาสให้
เพื่อนต่างกลุ่มเข้ามาชมผลงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (S)
- อธิบายแบบหลักการของโคมไฟตาม
หลักการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (T)
- ใช้เว็บไซต์ Facebook ในการเผยแพร่ ผลงาน
ได้

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

1. นักเรี ยนได้ใช้
เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพันธ์และ
เป็ นสื่ อในการ
นาเสนอ
2. นักเรี ยนได้ใช้
ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
อธิบายชิ้นงาน
3. นักเรี ยนได้ใช้
กระบวนการทาง

ผลที่ได้รับ

1

เวลา
เรียน
(คาบ)

89

89

ขั้นที่

ตารางที่ 6 (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

การบูรณาการสะเต็มศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ใน
การอธิบายการ
ทางานของชิ้นงาน
รวม

ผลที่ได้รับ

18

เวลา
เรียน
(คาบ)

90

90
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1.3.3 ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวบยอด ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้ อหาที่
เรี ยนและชิ้นงานที่ใช้ในการแก้ปัญหา จานวน 1 คาบ
1.4 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเนื้อหาที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 1 แผน ซึ่งรายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผน
ประกอบด้วย
1.4.1 สาระและผลการเรี ยนรู ้
1.4.2 สาระสาคัญ
1.4.3 สาระการเรี ยนรู ้
1.4.4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.4.5 การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา โดยมีข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้
ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. ระบุปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวบยอด
1.4.6 อุปกรณ์/ สื่ อ/ แหล่งการเรี ยนรู ้
1.4.7 การวัดและประเมินผล
1.4.8 บันทึกหลังการสอน
1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม และรายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งได้แก่ ผลการ
เรี ยนรู ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ อุปกรณ์/ สื่ อ/แหล่ง
การเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล และนาไปปรับปรุ งแก้ไข

92
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขเสร็จแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมของเนื้ อหา และกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
การประเมินความเหมาะสม ใช้เปรี ยบเทียบกับมาตราในแบบประเมิน โดยนาคาตอบ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็ นคะแนน ดังนี้
ให้คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ให้คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ให้คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ให้คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ให้คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมคือ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตั้งแต่ 3.50 ขั้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จะถือว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั มีความเหมาะสม สามารถนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ได้ แต่หาก
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ผา่ นตามเกณฑ์ จะดาเนินการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
4.4-4.8 (ภาคผนวก ค) ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมากและมากที่สุด ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการ
ปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญในการปรับปรุ งและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษาดังนี้ 1. ชิ้นงานที่ได้ให้นกั เรี ยนทายังเห็นได้ไม่ชดั เจน (โมเดลป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร)
ผูว้ ิจยั จึงทาการเปลี่ยนจากโมเดลป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเป็ นโคมไฟจากขยะรี ไซเคิล พร้อมทั้งเปลี่ยน
บทความของปัญหา 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นแผนที่ค่อนข้างใหญ่ดงั นั้นควรจัดให้ผอู ้ ื่นอ่านได้
ง่าย ผูว้ ิจยั จึงจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของตาราง เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านของผูท้ ี่สนใจ
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1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนด้วยตนเอง
เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่ องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้วนามาปรับปรุ งก่อน
นาไปใช้จริ ง เช่น ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมมีระยะเวลาที่นานทาให้ไม่ทนั
ต่อเวลา 1 คาบเรี ยน เป็ นต้น
1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั จะดาเนินการสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อ
สร้างแบบวัดตามแนวคิดของบลูม (Bloom) โดยวัดการคิดวิเคราะห์ 3 ด้านได้แก่ การวิเคราะห์
ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เชิงหลักการ จากนั้นสร้างแบบวัดการคิด
วิเคราะห์จากงานวิจยั ต่าง ๆ
2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และ
วิธีการประเมินการคิดวิเคราะห์
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple
choice) 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริ ง 30 ข้อ ให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 และมีสัดส่ วนจานวนข้อในแต่ละจุดประสงค์การเรี ยนรู ้มี
รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ว.2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทานได้ (K)
2. บอกความหมายของความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทานได้ (K)
3. คานวณปริ มาณที่เกี่ยวทางไฟฟ้าได้ (P)
4. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ (P)
5. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้าได้ (P)
6. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได้
(K)
7. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ
อนุกรมและแบบขนานได้ (K)
8. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานได้ (P)
9. อธิบายความหมายของพลังงานไฟฟ้าได้ (K)
10. คานวณพลังงานไฟฟ้าได้ (P)
11. บรรยายการทางานของชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ (K)
12. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า (P)
13. คานวณค่าไฟฟ้าของเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ (P)
14. ตะหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้ (A)
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จานวน
ข้อสอบที่
ออก (ข้อ)
4

จานวน
ข้อสอบที่
ใช้ (ข้อ)
2

2

1

3. คานวณปริ มาณที่เกี่ยวทางไฟฟ้าได้ (P)
4. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าได้
(P)
5. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัด
ปริ มาณทางไฟฟ้าได้ (P)

7
2

4
1

3

2

2. วงจรไฟฟ้า 6. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
แบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน และแบบขนานได้ (K)
7. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนานได้ (K)
8. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อ
ตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานได้ (P)
3. พลังงาน
9. อธิบายความหมายของพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ได้ (K)
10. คานวณพลังงานไฟฟ้าได้ (P)
11. คานวณค่าไฟฟ้าของเครื่ องใช้ไฟฟ้า

6

3

5

1

4

2

2

1

5
4

2
2

สาระการ
เรี ยนรู ้
1. ปริ มาณทาง
ไฟฟ้า

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
ได้ (K)
2. บอกความหมายของความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้าและความต้านทานได้

น้ าหนัก
25

25

25

96
ตารางที่ 8 (ต่อ)
สาระการ
เรี ยนรู ้

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

ภายในบ้านได้ (P)
12. ตะหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัยได้ (A)
4.
13. บรรยายการทางานของชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ (K)
14. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า (P)
รวม

จานวน
ข้อสอบที่
ออก (ข้อ)
4

จานวน
ข้อสอบที่
ใช้ (ข้อ)
2

6

3

6

4

60

30

น้ าหนัก

25

100

2.4 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อทาการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับการคิดวิเคราะห์
จากนั้นนาข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุ งแก้ไข
2.5 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปดาเนินการ
หาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดการคิดวิเคราะห์ และการใช้ภาษาในการเขียน
ข้อความ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อกับ
การคิดวิเคราะห์ดงั นี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัด
2.6 นาผลการประเมินที่ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559)
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จะถือว่าแบบทดสอบนั้นมีความเหมาะสม สามารถนาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ไปใช้ได้ แต่
หากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ จะดาเนินการปรับปรุ งแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6 – 1 (ภาคผนวก ค) ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ คือ ข้อสอบบางข้อรู ปภาพหรื อกราฟไม่ชดั เจน ทาให้ขอ้ สอบข้อ
นั้นผิดพลาดได้ ผูว้ ิจยั จึงทาการคัดเลือกข้อที่ชดั เจนและไม่เกิดความผิดพลาดเท่านั้น
2.7 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ผา่ นการคัดเลือกแล้วนาไปทดลองใช้
(Try- Out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี 3/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จานวน 30 คนโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2.8 นาแบบทดสอบมาตรวจคาตอบและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ โดยการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (D) เป็ นรายข้อ หากได้ค่า
ความยากตั้งแต่ .20 ถึง .80 และมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 จึงจะคัดเลือกแบบทดสอบไว้
ใช้ ซึ่งแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.43-0.77 และมีค่าอานาตจาแนก
(D) ระหว่าง 0.27-0.67 (ภาคผนวก ค)
2.9 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ซ่ ึงเป็ นข้อสอบแบบอัตนัย
โดยใช้วิธีการทดสอบของโลเวทท์ (Lovet’s method) (นุชวนา เหลืองอังกูล,1992) ค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ คือ 0.99 (ภาคผนวก ค)
2.10 นาแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่คดั เลือกไว้จานวน 30 ข้อไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
ต่อไป
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3. แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแนวทางจากแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance และสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และวิธีการ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์
3.3 สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance A. 1965
pp. 125 – 144) มีลกั ษณะเป็ นข้อสอบอัตนัยแบบคู่ขนานจานวน 36 ข้อ และใช้จริ ง 24 ข้อ แบ่งเป็ น
แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 18 ข้อ ใช้จริ ง 12 ข้อและแบบทดสอบหลังเรี ยน 18 ข้อใช้จริ ง 12 ข้อ
โดยใช้องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ของ Torrance เพื่อให้มี 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ เกณฑ์ในการการให้คะแนนแต่ละข้อเป็ น
แบบรู บริ คส์โดยมีคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 4 และคะแนนต่าสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 1
3.4 นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อทาการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับความคิดสร้างสรรค์จากนั้นนา
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุ งแก้ไข
3.5 นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปดาเนินการหา
คุณภาพของแบบทดสอบด้วยการเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาในการเขียนข้อความ โดย
มีเกณฑ์ในการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อกับความคิดสร้างสรรค์
ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตอ้ งการวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตอ้ งการวัด
3.6 นาผลการประเมินที่ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (สมโภชน์ อเนกสุ ข,
2559) จะถือว่าแบบทดสอบนั้นมีความเหมาะสม สามารถนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ได้
แต่หากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ จะดาเนินการปรับปรุ งแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่
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ระหว่าง 0.2 – 1 (ภาคผนวก ค) ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการปรับปรุ งแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญคือ ในการวัดด้านความละเอียดลออควรต่อเนื่องจากการวัดทั้ง 3 ด้าน
เพื่อให้สอดคล้องกัน ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับปรุ งโดยการแก้ไขข้อคาถามและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กันทั้ง 4 ด้าน
3.7 นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ผา่ นการคัดเลือกแล้วนาไปทดลองใช้ (Try- Out)
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี 3/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานเรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน
30 คนโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3.8 นาแบบทดสอบมาตรวจคาตอบและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความความคิด
สร้างสรรค์ โดยการหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) เป็ นรายข้อ หากได้ค่าความยาก
ตั้งแต่ .20 ถึง .80 และมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 จึงจะคัดเลือกแบบทดสอบไว้ใช้ ซึ่งแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์มีค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.29-0.56 และมีค่าอานาจจาแนก (D) อยู่
ระหว่าง 0.21-0.54 (ภาคผนวก ค)
3.9 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึงเป็ นข้อสอบแบบ
อัตนัยโดยใช้วิธีการทดสอบของคาร์เวอร์ (Carver) (นุชวนา เหลืองอังกูล,1992) ซึ่งแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 (ภาคผนวก ค)
3.10 นาแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่คดั เลือกไว้จานวน 18 ข้อไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
ต่อไป
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วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แนะนาขั้นตอนการทากิจกรรม และบทบาทของนักเรี ยน ในการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ในรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น จากนั้นบันทึกผลการสอบไว้เป็ นคะแนนของ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ดาเนินการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ใช้เวลาจัดการเรี ยนรู ้ 14 คาบ โดยผูว้ ิจยั
เป็ นผูด้ าเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. เมื่อสิ้ นสุ ดการสอนตามกาหนดแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้า
เบื้องต้น ซึ่งเป็ นแบบทดสอบคนละชุดกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. นาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบวัดการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์มา
วิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรู ป เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เกิดจากการ
สอนโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กนั
(Dependent t-test) (ทดสอบสมติฐานข้อที่ 1)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนที่เกิดจากการสอนโดยใช้
รู ปแบบสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test)
(ทดสอบสมติฐานข้อที่ 2)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เกิดจาก
การสอนโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กนั
(Dependent t-test) (ทดสอบสมติฐานข้อที่ 3)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ หลังเรี ยนที่เกิดจากการสอนโดย
ใช้รูปแบบสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test)
(ทดสอบสมติฐานข้อที่ 4)
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (p) เป็ นวิธีการนาคะแนนที่สอบได้เทียบกับคะแนนเต็ม โดยเปลี่ยนค่า
คะแนนเต็มให้มีค่าเป็ น 100 คะแนน
f
p= ×100
N
เมื่อ p
แทน ค่าร้อยละ
𝑓
แทน ค่าความถี่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นค่าร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean,𝑥̅ ) คือ ค่าที่เกิดจากการนากลุ่มของคะแนนดิบมารวมกันแล้วหาร
ด้วยจานวนคะแนนรวมทั้งหมด
∑𝑋
𝑥̅ =
𝑛
เมื่อ n
แทน จานวนของคะแนนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน คะแนนแต่ละค่า
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.) คือ รากที่สองของค่าเบี่ยงเบน
กาลังสองเฉลี่ยจากข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยรวมของข้อความชุดนั้น
𝑆𝐷 = √
เมื่อ

∑(𝑋 − 𝑋̅)2
𝑛−1

SD แทน ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทน คะแนนแต่ละชุด
𝑋̅
แทน คะแนนเฉลี่ย
n
แทน จานวนตัวอย่าง
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
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2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบวัดการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(IOC)
∑𝑅
𝐼𝑂𝐶 =
𝑁
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดซึ่ง
ให้คะแนนข้อคาถามแต่ละข้อ
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าความยากง่าย (Difficulty: P) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination: D)ของ
แบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของวิทนีย ์ และซาเบอร์ส ( D.R.Whitney and D.L. Sabers)
𝑆𝑢 + 𝑆𝐿 − (2𝑁𝑋𝑚𝑖𝑛 )
𝑃𝐸 =
2𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )
เมื่อ 𝑃𝐸 แทน ค่าความยากง่าย
𝑆𝑢 แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง
𝑆𝐿 แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน
𝑋𝑚𝑎𝑥 แทน คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้สูงสุด
𝑋𝑚𝑖𝑛 แทน คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ต่าสุด
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุ่มเก่งหรื อกลุ่มอ่อน
2.2.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดการคิดวิเคราะห์
𝑆𝑢 − 𝑆𝐿
𝐷=
𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )
เมื่อ D
แทน ค่าอานาจจาแนก
𝑆𝑢 แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง
𝑆𝐿 แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน
𝑋𝑚𝑎𝑥 แทน คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้สูงสุด
𝑋𝑚𝑖𝑛 แทน คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ต่าสุด
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุ่มเก่งหรื อกลุ่มอ่อน
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2.3 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีของ
โลเวทท์

เมื่อ

𝑘 ∑ 𝑋 − ∑ 𝑋2
𝑟𝑐𝑐 = 1 −
(𝑘 − 1) ∑(𝑋 − 𝐶)2
𝑟𝑐𝑐 แทน ค่าประมาณความเชื่อมัน่ แบบอิงเกณฑ์
K
แทน จานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
C
แทน คะแนนเกณฑ์หรื อคะแนนจุดตัด
X
แทน คะแนนรวมของผูส้ อบแต่ละคน

2.4 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีของ
คาร์เวอร์
𝑎+𝑐
𝑁
เมื่อ 𝑟𝑐𝑐 แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบคู่ขนาน 2 ฉบับ
a
แทน จานวนคนที่สอบผ่านทั้ง 2 ฉบับ
c
แทน จานวนคนที่สอบไม่ผา่ นทั้ง 2 ฉบับ
N
แทน จานวนคนทั้งหมดที่สอบ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป)
3.1 ใช้สถิติการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (Dependent sample ttest) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่เปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน (สมโภชน์ อเนกสุ ข, 2556)
3.2 ใช้สถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
เปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ หลังเรี ยนกับเกณฑ์ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2556)
𝑟𝑐𝑐 =
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คา่ เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)
แบบ Dependent sample และ One sample ในการศึกษาค้นคว้าผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามลาดับต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทดลอง และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั ขอเสนอสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
D
แทน ค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ย
t
แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
*
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาคะแนนจากแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการ
ทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการ
ทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการ
ทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการ
ทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผล
การทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 9
และ 10 ดังนี้
ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการทา
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
28
28

𝑥̅
9.71
23.18

SD
4.23
1.83

df

t

p

27

22.407

.000

จากตารางที่ 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 22.407, p = .000)
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการทา
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
องค์ประกอบการ
คิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์เชิง
หลักการ
คะแนนรวม
*p < .05

n

ก่อนเรี ยน
SD
𝑥̅

หลังเรี ยน
𝑥̅

SD

ค่าความต่าง
D

t-test

p

28

3.18

1.57

7.75

1.21

4.57

13.978

.000

28

3.39

1.67

7.61

0.96

4.22

15.665

.000

28

3.11

1.91

7.82

0.77

4.71

13.535

.000

28

9.71

4.23

23.18

1.83

13.47

22.407

.000

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ดา้ นการวิเคราะห์
ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์เชิงหลักการ ในวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน พบว่า การคิด
วิเคราะห์ทางด้านการวิเคราะห์เชิงหลักการมีความต่างของค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.71 รองลงมา
คือ ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญมีค่าความต่างเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และด้านที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยทั้ง 3 ด้านมี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษามีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผล
การทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ปรากฏผล
ดังตารางที่ 11 และ 12 ดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่ม
ทดลอง
หลังเรี ยน
*p<.05

n

คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ
70
28
30
21

𝑥̅

SD

df

t

p

23.18

1.83

27

6.310

.000

จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.310, p = .000)
ตารางที่ 12 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับเกณฑ์ร้อยละ 70
องค์ประกอบการคิด
วิเคราะห์

คะแนน เกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
n
เต็ม ร้อยละ
(𝑥̅ )
70
หลังเรี ยน
28
10
7
7.75

การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
28
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์เชิง
28
หลักการ
คะแนนรวมหลังเรี ยน 28
*p<.05

SD

df

t-test

p

1.21

27

3.292 .003

10

7

7.61

0.96

27

3.360 .002

10

7

7.82

0.77

27

5.628 .000

30

21

23.18

1.83

27

6.310 .000
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จากตารางที่ 12 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย (𝑥̅ ) หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ทั้ง 3 ด้าน โดยมีการคิดวิเคราะห์ทางด้านการวิเคราะห์เชิงหลักการมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
7.82 รองลงมาคือการวิเคราะห์ความสาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.75 การวิเคราะห์เชิงหลักการมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.61 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 23.18 โดยคะแนนทั้ง 3 ด้านและ
คะแนนรวมมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษามีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ ผลการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผล
การทาแบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 13 และ 14 ดังนี้
ตารางที่ 13 วิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการทาแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
*p<.05

n
28
28

𝑥̅
23.86
37.00

SD
3.27
2.84

df

t

p

27

20.156

.000

จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 20.156, p = .000)
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ตารางที่ 14 วิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผลการทา
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
องค์ประกอบความคิด
สร้างสรรค์
ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุน่
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดละเอียดลออ
คะแนนรวม
*p<.05

n

ก่อนเรี ยน
SD
𝑥̅

28 5.79
28 5.79
28 6.04
28 6.25
28 23.86

1.45
1.29
1.11
1.60
3.27

หลังเรี ยน
SD
𝑥̅
9.00
9.21
9.00
9.79
37.00

1.19
1.10
1.25
1.20
2.84

ค่าความต่าง
D

t-test

p

3.21
3.42
2.96
3.54
13.14

12.662
12.520
10.614
12.061
20.156

.000
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้านด้าน
ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดละออ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดย
พิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดละเอียดละออมี
ความต่างของค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ ด้านความคิดยืดหยุน่ มีค่าความต่างเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 ด้านความคิดคล่องตัวมีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และด้านที่มีความต่างของ
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความคิดริ เริ่ ม มีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 โดยทั้ง 4 ด้านมี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
สึ กษามีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้อที่ 3
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ ผลการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากการทากิจกรรมและผล
การทาแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 15 และ 16 ดังนี้
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ตารางที่ 15 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มทดลอง n
หลังเรี ยน 28
*p<.05

คะแนนเต็ม
48

เกณฑ์ร้อยละ 70
33.6

𝑥̅
37.00

SD
2.84

df t
p
27 6.332 .000

จากตารางที่ 15 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.332, p = .000)
ตารางที่ 16 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับเกณฑ์ร้อยละ 70
องค์ประกอบความคิด
สร้างสรรค์

n

คะแนน เกณฑ์
เต็ม
ร้อยละ
70

คะแนนเฉลี่ย
(𝑥̅ )
ความคิด
สร้างสรรค์
(หลังเรี ยน)
9.00
9.21
9.00
9.79
37.00

SD

t-test

p

ความคิดคล่องตัว
28
12
8.4
1.19 2.676 .013
ความคิดยืดหยุน่
28
12
8.4
1.10 3.914 .001
ความคิดริ เริ่ ม
28
12
8.4
1.25 2.546 .017
ความคิดละเอียดลออ
28
12
8.4
1.20 6.123 .000
คะแนนรวม
28
48
33.6
2.84 6.332 .000
*p<.05
จากตารางที่ 16 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย (𝑥̅ ) หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ทั้ง 4 ด้าน โดยมีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดละเอียดละออมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 9.79 รองลงมาคือด้านความคิดยืดหยุน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.21 ด้านความคิดคล่องตัวและ
ความคิดริ เริ่ มมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 37.00
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โดยคะแนนทั้ง 4 ด้านมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษามีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ
ที่ 4

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การคิดวิเคราะห์ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น และ2) ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอ่างศิลา
พิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวนห้องเรี ยน 8 ห้อง
นักเรี ยนจานวน 320 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2 โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 28 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดย
ใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
ซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความสอคล้อง .5 ขึ้นไป ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.43-0.77
มีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.27-0.67 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .99 3) แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบอัตนัย จานวน 24 ข้อ แบ่งเป็ นแบบทดสอบก่อน
เรี ยนจานวน 12 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 12 ข้อ มีความสอดคล้อง เท่ากับ .5 ขึ้นไป
ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.29-0.56 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.21 – 0.54 และมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .87
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นดาเนินการ
สอนโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนเองในเนื้อหา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ใช้เวลาสอน 20 คาบ จากนั้นทาการ
ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และสถิติทดสอบค่า t
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชาวิทยาศาตร์พ้นื ฐาน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1. ผลการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ของการวิจยั
2. ผลการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ของการวิจยั
3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 3 ของการวิจยั
4. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ของการวิจยั
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์ ในราวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้
ผลการวิจยั และการอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ของการวิจยั และ ผลการคิด
วิเคราะห์หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ของการวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เป็ นการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาตามขั้นตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมการ
นาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน แบ่งได้เป็ น 6 ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นระบุปัญหา
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2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา 5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน และ
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา และขั้นที่ 3 กิจกรรมรวมยอด โดยครู ให้นกั เรี ยนได้อ่านและทาความ
เข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่ครู เป็ นผูก้ าหนดให้ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งและใกล้ตวั นักเรี ยน
ทาให้นกั เรี ยนได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ประเด็น
ต่าง ๆ ข้อมูลเท็จจริ งที่ได้จากสถานการณ์ และนักเรี ยนสามารถค้นคว้าเพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเองตลอด
การทากิจกรรม จากนั้นนักเรี ยนจึงนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาทาการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่ มลง
มือวางแผนวิเคราะห์การแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงลงมือทาการแก้ไขปัญหาหรื อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานจากสถานการณ์ดงั กล่าว แล้วจึงนาเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง จึงทาให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้จากการลงมือปฏิบตั ิงาน จะเห็นได้วา่ แต่ละขั้นตอนส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่มซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนมีการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และยังสามารถบูรณาการความรู ้ท้ งั ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบชิ้นงานหรื อนวัตกรรมที่
สามารถใช้ได้จริ งในการแก้ปัญหาหรื อใช้ในชีวิตประจาวันได้ (ปิ ยวรรณ ทศกาญจน์, 2561)
จากการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นารู ปแบบการสอนสะเต็มศึกษามาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
ยังพบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น เนื่องจากนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการ
สอนตลอดทั้งการเรี ยนเรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น ทาให้นกั เรี ยนได้สืบค้นเนื้ อหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้วิเคราะห์เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็ นความเข้าใจของตนเองขึ้น โดยผูว้ ิจยั ยังได้
สร้างความสนใจด้วยกิจกรรมเสริ มและสื่ อต่าง ๆ เช่น การทดลองอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อวีดิโอต่าง ๆ ทา
ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น ซึ่งในการจัดการเรี ยนการสอน นวัตกรรมเป็ น
แนวคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรื อเป็ น การพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เป็ นการช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจเนื้อหา
บทเรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น (ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์, 2560) นอกจากนี้นกั เรี ยนยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ทาให้นกั เรี ยนได้ร่วมศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์ได้วา่ เนื้อหาใดเป็ นจริ งเท็จเพียงใดและสามารถกลัน่ กรอง
ออกมาเป็ นเนื้ อหาที่ทุกคนเข้าใจร่ วมกันได้ และยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่เก่งสามารถช่วยในการสอนให้
ผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่าได้เรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กัน โดยสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความรู ้จากเพื่อนร่ วมกลุ่ม
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้
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นักเรี ยนได้คิดด้วยตนเองมากขึ้นและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยนอีกด้วย สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553) เสนอแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญว่า ต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทาง
สติปัญญา (intellectual participation) สมาชิกภายในกลุ่มต้องร่ วมกันคิด ช่วยกันกาหนดประเด็น
ปัญหาร่ วมกันแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์และคิดอย่างหลากหลายการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดในรู ปแบบ
ต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผสู ้ อนจะต้องปลูกฝังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
ในการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนนั้นได้ทาการวัด 3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์
ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เชิงหลักการ โดยนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
การวิเคราะห์เชิงหลักการมากที่สุดอาจเนื่องมาจาก การวิเคราะห์เชิงหลักการเป็ นการวิเคราะห์ที่
ค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่ องราว และมีหลักการอย่างไร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ที่มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาคือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ในขั้น
การระบุปัญหา นักเรี ยนต้องทาการวิเคราะห์เรื่ องราวที่ครู กาหนดให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาว่า
บทความดังกล่าวเกิดปัญหาใดขึ้นจากนั้นนักเรี ยนจึงทาการสื บค้นหาข้อมูลในขั้นรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้นกั เรี ยนจะได้วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ จากตนเองและเพื่อน
ในกลุ่มจากนั้นจึงจะได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องที่สุดในการใช้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในขั้นที่ 3 คือ
นักเรี ยนนาปัญหาและข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ให้ปัญหาและข้อมูลมีความสอดคล้องซึ่งกัน
และกันจากนั้นจึงทาการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในการออกแบบนักเรี ยน
จาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์ชิ้นงานเพื่อลาดับการลงมือปฏิบตั ิชิ้นงานว่าควรทาสิ่ งใดก่อนและหลังใน
ขั้นที 4 คือขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะต้องทาการวิเคราะห์วา่ อุปกรณ์ที่นกั เรี ยน
ออกแบบมาในขั้นที่ 3 นั้นนักเรี ยนจะต้องทาสิ่ งใดก่อนหลังพร้อมทั้งคานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว
นักเรี ยนจึงนาชิ้นงานที่ออกแบบมาทาการทดสอบในขั้นที่ 5 คือขั้นทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาหรื อชิ้นงาน ในขั้นนี้ นกั เรี ยนจะได้วิธีการแก้ปัญหาหรื อนวัตกรรมที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วจากนั้นนักเรี ยนจึงนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรื อ
นวัตกรรมในขั้นสุ ดท้ายคือ ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา จะเห็นได้วา่ ในทุกขั้นของการจัดการเรี นรู ้
ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษานักเรี ยนจะได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ ความรู ้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
วิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวเอง ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจึงมีผลต่อการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนนัน่ เอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลทิพย์ สาราญจักร์ (2558,บทคัดย่อ) ได้
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ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่ อง โมเมนตัมและการชน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า การคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง โมเมนตัมและการชน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) ที่กล่าวถึงการส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้และนวตักรรมว่าจะต้องให้ผเู ้ รี ยน
ได้ลงมือปฏิบตั ิทาให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ผา่ นการลงมือทากิจกรรม จนเกิดความเข้าใจ นาไป
ประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์และประเมินค่าได้
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 3 ของการวิจยั และหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ของ
การวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ น
กิจกรรมโดยที่นกั เรี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ โดยเน้นให้นกั เรี ยนนาความรู ้จากวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาจนนาไปสู่การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา ดังนี้ ขั้นที่ 3 ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีถูกหรื อผิดในการออกแบบนวัตกรรม
หรื อวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาจากขั้นระบุปัญหา โดยนักเรี ยนสามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากขั้นที่ 2 ขั้น
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
จากนั้นนักเรี ยนจึงลงมือทานวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ปัญหาในขั้นที่ 4 วางแผนและดาเนินการ
แก้ปัญหา ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ใช้น้ ีเป็ นการให้นกั เรี ยนออกแบบโคมไฟเพื่อลดปัญหา
ขยะที่เกิดขึ้น ดังนั้นนักเรี ยนจึงได้ออกแบบสร้างสรรค์โคมไฟในแบบของตนเอง โดยในแต่ละกลุ่ม
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากนั้นจึงทาการทดสอบนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มในขั้นที่
5 ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน โดยนักเรี ยนสามารถ
ตกแต่งโคมไฟของตนเองให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีถูกผิดของนักเรี ยน จากนั้น
นักเรี ยนจึงนาเสนอชิ้นงานของตนในขั้นที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและเพื่อนในกลุ่มในการดาเนินการทากิจกรรม ส่งผลให้นกั เรี ยนมี
ความพัฒนาทางด้านการคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น
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นอกจากนี้ ในการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั ได้ให้อิสระทางความคิดแก่นกั เรี ยนได้สร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างเต็มที่โดยผูว้ ิจยั คอยให้คาชี้แนะเท่านั้น จึงทาให้นกั เรี ยนมีความสนุกสนานในการ
ทางานและทาให้นกั เรี ยนสนใจในการทางานมากขึ้น แล้วยังส่งผลให้นกั เรี ยนเปิ ดรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันกับเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย
จากการวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่องตัว ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ ความคิดละเอียดลออมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
อาจเนื่องมาจากการที่แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความคิดละเอียดละออเป็ นการให้นกั เรี ยน
ได้แต่งเติมภาพจากโครงร่ างต่าง ๆ ที่ครู กาหนดให้เพื่อสอดคล้องกับการแก้ปัญหา ทาให้นกั เรี ยนได้
ออกแบบได้อย่างอิสระและเป็ นการใช้ภาพบรรยายแทนการเขียนเป็ นตัวหนังสื อ จึงทาให้นกั เรี ยนมี
ความสนใจที่จะตอบคาถามและลงมือทาในด้านความคิดละเอียดลออนัน่ เอง
จากผลการวิจยั ดังกล่าวการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาจึงเป็ นการให้นกั เรี ยน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน อีกทั้งยังเป็ นการฝึ ก
ให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหนักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับ Piltz Albert and Robert Sund (1974) ได้กล่าวถึงทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็ นกระบวนการคิดการกระทา เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่วนผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เน้นถึงความ
ริ เริ่ มโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความคิด เพื่อให้ได้ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่
สอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ ธงไชย (2556) ที่กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็ นการบูรณาการความรู ้ท้ งั 4 วิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยทั้ง 4วิชามี
ความสาคัญ เท่ากัน เพื่อให้นกั เรี ยนนา ความรู ้ทุกแขนงมาใช้เพื่อแก้ปัญหาค้นคว้า สร้างสรรค์และ
พัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัสสร ติดมา
(2558,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ องระบบของร่ างกายมนุษย์
เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมีพฒั นาการด้านความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มสู งขึ้น และยังสอดคล้องกับ ปิ ยวรรณ ทศกาญจน์
(2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่ องบ้านพยากรณ์
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษามีทกั ษะการเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์
ชิ้นงานของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่ องบ้านพยากรณ์สูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไปสาหรับการนาไปใช้
จากการวิจยั นี้พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาช่วยให้นกั เรี ยนมีการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับที่ดี ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้ดงั นี้
1.1 จากการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือด้าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อาจเนื่องมาจาก ในการทากิจกรรมผูเ้ รี ยนมีการศึกษาทางด้าน
ความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย เช่น การอ่านค่าตาราง การเขียนกราฟ เป็ นต้น ดังนั้นในการวิจยั ครั้ง
ต่อไปผูว้ ิจยั ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาทางด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกราฟหรื อตารางต่าง ๆ สอดแทรกในเนื้อหาและกิจกรรมที่เรี ยน
1.2 จากการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนด้านที่ได้
คะแนนมากที่สุดคือด้านการคิดละเอียดลออ เนื่ องจากข้อสอบมีการให้แนวทางแก่นกั เรี ยนทาให้
นักเรี ยนสามารถทาได้ง่ายกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นควรออกข้อสอบที่นกั เรี ยนสามารถคิดเองได้ท้ งั หมด
เพื่อให้สอดคล้องกันในทุกด้าน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนที่ 3 ด้าน มีการคิดวิเคราะห์ดา้ นวิเคราะห์เชิงหลักการมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดแสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาช่วยในการพัฒนาความคิดที่มีความเป็ นกระบวนการ
ให้ดียงิ่ ขึ้น ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องการคิดเป็ นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
เน้นในกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ซ่ ึงมีความใกล้เคียงกับการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาจึงจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถคิดเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากขึ้น
2.2 จากการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาควรมีการศึกษาตัวแปร
อื่น ๆ เช่น ทักษะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม เนื่องจากในการจัดการ
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เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน นักเรี ยนจะได้ทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่มทักษะที่จาเป็ นต้องใช้โดยเฉพาะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ซ่ ึงนักเรี ยนจะต้องสามารถอธิบาย
ด้วยหลักการ กฎและทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ในการสื่ อสารได้ นอกจากนี้ยงั ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่ วมกลุ่มอีกด้วยแสดงให้เห็นว่าทักษะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์และการทางานเป็ น
กลุ่มมีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนจึงควรเป็ นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป
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ครู ปฏิบตั ิการสอนฟิ สิ กส์
โรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิ สิ กส์)
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ภาคผนวก ข
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือเพื่อการวิจยั
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
- เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๒๓๐๐ ต่อ ๗๐๑, ๗๐๕, ๗๐๗
ที่ อว ๘๑๓๗/๑๙๘๓
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่ อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่ องมือการวิจยั
เรียน
ด้วย นางสาวชยพัทธ์ นาคกุลบุตร รหัสประจาตัว ๖๒๙๑๐๐๔๐ นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เรื่ อง “การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา” โดยมีอาจารย์ ดร. สมศิริ สิ งห์ลพ เป็ นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยูใ่ น
ขั้นตอนการเตรี ยมเครื่ องมือการวิจยั
เนื่องจากท่านเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจยั ดังกล่าวอย่างดียงิ่ ในการนี้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเชิญท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของ
เครื่ องมือการวิจยั ของนิสิตดังเอกสารแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ที่ อว ๘๑๓๗/๓๕๐

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่ อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอ่างศิลาพิทยาคม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๑. เอกสารรับรองจริ ยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ด้วยนางสาวชยพัทธ์ นาคกุลบุตร รหัสประจาตัว ๖๒๙๑๐๐๔๐ นิสิตหลักสู ตการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่ อง การ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.
สมศิริ สิ งห์ลพ เป็ นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอโรงเรี ยนท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการ
วิจยั นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขออนุญาตให้นิสิตดังรายนามข้างต้น
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓/๒ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้จาก
การสุ่มห้องเรี ยนแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน ๒๘ คน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถติดต่อนิสิตดังรายนามข้างต้น ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๓๓๐๗๒๔ หรื อที่ Email : 62910040@go.buu.ac.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ปฏิบตั ิการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร ๑๓๘ ๑๐๒ ๗๐๐ ต่อ ๗๐๕, ๗๐๗
E-mail: grd.buu@go.buu.ac.th
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เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจยั
รหัสโครงการ : G-HU 231/2563
โครงการวิจยั เรื่ อง : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา
หัวหน้าโครงการวิจยั : นางสาวชยพัทธ์ นาคกุลบุตร
หน่วยงานที่สังกัด : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า โครงการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการของจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยที่ผวู ้ ิจยั เคารพสิ ทธิและ
ศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ ไม่มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ตวั อย่างการวิจยั และ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการวิจยั ในขอบข่ายของโครงการวิจยั ที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)
1.แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ฉบับที่ 2วันที่ 23เดือนมกราคมพ.ศ.2564
2.เอกสารโครงการวิจยั ฉบับภาษาไทย
ฉบับที่ 2วันที่ 23เดือนมกราคมพ.ศ.2564
3.เอกสารชี้แจงผูเ้ ขา้ ร่ วมโครงการวิจยั
ฉบับที่ 2วันที่ 23เดือนมกราคมพ.ศ.2564
4.เอกสารแสดงความยินยอมของผูเ้ ขา้ ร่ วมโครงการวิจยั
ฉบับที่ 1วันที่ 23เดือนธันวาคมพ.ศ.2563
5.เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ฉบับที่ 1วันที่ 23เดือนธันวาคมพ.ศ.2563
6.เอกสารอื่นๆ
ฉบับที่ - วันที่ – เดือน- พ.ศ.วันที่รับรอง : วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่หมดอายุ : วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลงนาม
(ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ า)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หาวิทยาลัยบูรพา
สาหรับโครงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริ ญญาตรี
ชุดที่ 4 (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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- ตารางแสดงค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
- ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
- ตารางแสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D)
- ตารางแสดงผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
- ตารางแสดงผลการคานวณหาค่า t-test
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ค่ าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
ตารางที่ 17 แสดงค่าการประเมินค่าความเหมาะสมของเนื้ อหาและกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (คนที่) รวม ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1 2 3 4 5
1. ผลการเรี ยนรู ้
- ถูกต้องชัดเจน
5 5 5 4 5 24
4.80
เหมาะสมมากที่สุด
- ภาษาที่ใช้ชดั เจน
5 4 4 4 5 22
4.40
เหมาะสมมาก
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
- จุดประสงค์สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้
5 5 5 4 5 24
4.80
เหมาะสมมากที่สุด
3. สาระการเรี ยนรู ้
- เนื้ อหามีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
5 5 4 4 5 23
4.60
เหมาะสมมากที่สุด
- เนื้ อหาถูกต้องสมบูรณ์
5 5 5 4 5 24
4.80
เหมาะสมมากที่สุด
4. ความคิดรวบยอด
5 5 5 4 5 24
4.80
เหมาะสมมากที่สุด
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ขั้นที่ 1 กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยน
5 5 4 4 5 23
4.60
เหมาะสมมากที่สุด
- ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
ระบุปัญหา
5 5 4 4 5 23
4.60
เหมาะสมมากที่สุด
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 5 5 4 4 5 23
4.60
เหมาะสมมากที่สุด
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรื อ ชิ้นงาน
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อ
ชิ้นงาน
- ขั้นที่ 3 กิจกรรมรวมยอด
6. สื่ อการสอน
7. แหล่งการเรี ยนรู ้
8. วิธีการวัดและประเมินผล

5 4
5 5
5 5

4
4
4

4 5 22
4 5 23
4 5 23

4.40
4.60
4.60

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5 4

4

4 5 22

4.40

เหมาะสมมาก

5
5
5
5

4
5
5
4

4
4
4
4

4.60
4.80
4.80
4.60

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5
5
5
5

5
5
5
5

23
24
24
23
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ตารางที่ 18 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่
3
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)

ผลการ
ประเมิน

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ข้อที่
25
26
27
28
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

คนที่
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)

ผลการ
ประเมิน

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

139
ตารางที่ 16 (ต่อ)
ข้อที่
53
54
55
56
57
58
59
60

คนที่
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่
3
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
0

คนที่
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)

ผลการ
ประเมิน

5
5
5
5
5
3
5
4

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง
ไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 60 ข้อ
ข้อที่ ค่า P

ค่า D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.33
0.40
0.07
0.13
0.40
0.07
0.27
0.07
0.27
0.53
0.47
0.13
0.33
0.13
0.27
0.27
0.60
0.07
0.33
0.20
0.67
-0.07
-0.20
0.27

0.63
0.60
0.17
0.27
0.60
0.10
0.67
0.10
0.73
0.67
0.63
0.93
0.77
0.60
0.67
0.60
0.43
0.17
0.70
0.50
0.60
0.30
0.17
0.60

ผลการ ใช้เป็ น
ข้อที่
ประเมิน ข้อที่
ผ่าน
1
31
ผ่าน
2
32
ไม่ผา่ น
33
ไม่ผา่ น
34
ผ่าน
3
35
ไม่ผา่ น
36
ผ่าน
4
37
ไม่ผา่ น
38
ผ่าน
5
39
ผ่าน
6
40
ผ่าน
41
ไม่ผา่ น
42
ผ่าน
7
43
ไม่ผา่ น
44
ผ่าน
8
45
ผ่าน
9
46
ผ่าน
10
47
ไม่ผา่ น
48
ผ่าน
11
49
ผ่าน
50
ผ่าน
12
51
ไม่ผา่ น
52
ผ่าน
53
ผ่าน
13
54

ค่า P
0.57
0.33
0.23
0.80
0.50
0.53
0.63
0.40
0.90
0.83
0.60
0.47
0.27
0.57
0.60
0.17
0.30
0.70
0.50
0.47
0.90
0.57
0.07
0.50

ผลการ ใช้เป็ น
ประเมิน ข้อที่
0.33
ผ่าน
16
0.13 ไม่ผา่ น
0.33
ผ่าน
-0.13 ไม่ผา่ น
0.33
ผ่าน
17
0.27
ผ่าน
18
0.33
ผ่าน
19
-0.27 ไม่ผา่ น
0.07 ไม่ผา่ น
0.20 ไม่ผา่ น
0.13 ไม่ผา่ น
0.27
ผ่าน
20
0.27
ผ่าน
0.33
ผ่าน
21
0.53
ผ่าน
22
-0.07 ไม่ผา่ น
0.33
ผ่าน
0.33
ผ่าน
23
0.33
ผ่าน
24
0.27
ผ่าน
25
0.20 ไม่ผา่ น
0.33
ผ่าน
26
0.13 ไม่ผา่ น
0.33
ผ่าน
ค่า D
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ข้อที่ ค่า P

ค่า D

25
26
27
28
29
30

0.33
0.27
0.33
0.27
0.13
0.33

0.63
0.27
0.43
0.40
0.67
0.63

ผลการ ใช้เป็ น
ข้อที่
ประเมิน ข้อที่
ผ่าน
14
55
ผ่าน
56
ผ่าน
57
ผ่าน
58
ไม่ผา่ น
59
ผ่าน
15
60

ค่า P
0.63
0.83
0.23
0.60
0.57
0.57

ผลการ ใช้เป็ น
ประเมิน ข้อที่
0.33
ผ่าน
27
0.20 ไม่ผา่ น
-0.07 ไม่ผา่ น
0.40
ผ่าน
28
0.47
ผ่าน
29
0.47
ผ่าน
30
ค่า D
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง
ไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 30 ข้อ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่า P
0.63
0.60
0.60
0.67
0.73
0.67
0.77
0.67
0.60
0.43
0.70
0.60
0.60
0.63
0.63

ค่า R
0.33
0.40
0.40
0.27
0.27
0.53
0.33
0.27
0.27
0.60
0.33
0.67
0.27
0.33
0.33

ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ ข้อสอบที่เลือกไปใช้จานวน 30 ข้อ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ค่าความยากง่าย (P) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.43-0.77
2. ค่าอานาจจาแนก (D) มีค่าตั้งแต่ 0.27-0.67
3. ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.99

ค่า P
0.57
0.50
0.53
0.63
0.47
0.57
0.60
0.70
0.50
0.47
0.57
0.63
0.60
0.57
0.57

ค่า D
0.33
0.33
0.27
0.33
0.27
0.33
0.53
0.33
0.33
0.27
0.33
0.33
0.40
0.47
0.47
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

ดัชนีความสอดคล้อง ผลการ
(IOC)
ประเมิน
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
0.80
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
+1

รวม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

ดัชนีความสอดคล้อง ผลการ
(IOC)
ประเมิน
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
0.20
ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรี ยน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยน
ข้อที่ ค่า P ค่า D ผลการ ใช้เป็ น ข้อที่ ค่า P ค่า D ผลการ ใช้เป็ น
ประเมิน ข้อที่
ประเมิน ข้อที่
1
0.56 0.54
ผ่าน
1
1
0.48 0.21 ผ่าน
1
2
0.48 0.38
ผ่าน
2
2
0.35 0.38 ผ่าน
2
3
0.46 0.42
ผ่าน
3
3
0.46 0.33 ผ่าน
3
4
0.38 0.33
ผ่าน
4
4
0.44 0.38 ผ่าน
4
5
0.42 0.08 ไม่ผา่ น
5
0.38 0.33 ผ่าน
5
6
0.42 0.33
ผ่าน
6
0.35 0.46 ผ่าน
6
7
0.46 0.25
ผ่าน
7
0.52 0.29 ผ่าน
7
8
0.46 0.17 ไม่ผา่ น
8
0.42 0.42 ผ่าน
8
9
0.33 0.25
ผ่าน
5
9
0.42 0.17 ไม่ผา่ น
10
0.38 0.25
ผ่าน
6
10
0.46 0.08 ไม่ผา่ น
11
0.42 0.25
ผ่าน
7
11
0.54 0.00 ไม่ผา่ น
12
0.29 0.42
ผ่าน
8
12
0.46 0.08 ไม่ผา่ น
13
0.31 0.29
ผ่าน
9
13
0.35 0.21 ผ่าน
9
14
0.29 0.25
ผ่าน
10
14
0.38 0.33 ผ่าน
10
15
0.48 0.21
ผ่าน
11
15
0.33 0.42 ผ่าน
11
16
0.38 0.33
ผ่าน
12
16
0.40 0.46 ผ่าน
12
17
0.46 0.17 ไม่ผา่ น
17
0.56 -0.13 ไม่ผา่ น
18
0.31 0.13 ไม่ผา่ น
18
0.50 0.17 ไม่ผา่ น
-
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่า P
0.56
0.48
0.46
0.38
0.33
0.38
0.42
0.29
0.31
0.29
0.48
0.38

ค่า D
0.54
0.38
0.42
0.33
0.25
0.25
0.25
0.42
0.29
0.25
0.21
0.33

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่า P
0.48
0.35
0.46
0.44
0.38
0.35
0.52
0.42
0.35
0.38
0.33
0.40

ค่า D
0.21
0.38
0.33
0.38
0.33
0.46
0.29
0.42
0.21
0.33
0.42
0.46

หมายเหตุ ข้อสอบที่เลือกไปใช้จานวน 24 ข้อ โดยแบ่งเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 12 ข้อ
และแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 12 ข้อ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ค่าความยากง่าย (P) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.29-0.56
2. ค่าอานาจจาแนก (D) มีค่าตั้งแต่ 0.21-0.54
3. ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
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ตารางที่ 25 คะแนนการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คนที่ คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน คนที่ คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน
1
11
22
15
11
22
2
8
22
16
5
23
3
12
25
17
19
24
4
5
21
18
13
25
5
6
23
19
10
26
6
20
28
20
11
23
7
13
25
21
6
21
8
10
22
22
4
22
9
7
22
23
9
24
10
11
26
24
10
24
11
10
21
25
14
24
12
13
24
26
13
24
13
7
22
27
4
22
14
8
22
28
2
20
9.17
23.18
𝑥̅
SD
4.23
2.14
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่
เป็ นอิสระจากกัน (Dependent sample t-test)
Paired Samples Statistics
Mean
N
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Pair 1
Posttest
23.18
28
1.827
.345
Pretest
9.71
28
4.233
.800

Pair 1

Paired Samples Correlations
N
Correlation
Posttest & Pretest
28
.721

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
Pair 1

Pair 1

Posttest & Pretest

Posttest &
Pretest

13.464

3.180

Paired Samples Test
Paired Differences
t
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
12.231
14.697 22.407

.601

df

27

Sig. (2-tailed)

.000
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
(One sample t-test)

Posttest

N
28

t

Posttest

6.310

One-Sample Statistics
Mean
Std. Deviation
23.18
1.827

df

27

Std. Error Mean
.345

One-Sample Test
Test Value = 21
Sig. (2Mean
tailed)
Difference
.000

2.179

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
1.47
2.89
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ตารางที่ 28 คะแนนการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญ และ
วิเคราะห์เชิงหลักการ ที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(คะแนนเต็มด้านละ 10 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์ วิเคราะห์เชิง
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ เชิงหลักการ ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หลักการ
3
4
4
7
7
8
3
2
3
8
7
7
6
3
3
9
8
8
1
2
2
8
7
6
3
1
2
7
7
9
5
7
8
10
9
9
3
6
4
9
8
8
2
4
4
6
7
9
3
2
2
7
7
8
4
3
4
8
9
9
5
2
3
6
7
8
6
4
3
8
8
8
2
2
3
9
6
7
3
2
3
7
7
8
4
5
2
6
8
8
1
3
1
7
9
7
7
6
6
8
9
7
3
4
6
10
7
8
4
4
2
9
9
8
3
6
3
8
7
8
2
3
1
7
7
7
2
2
0
6
7
9
3
2
4
9
7
8
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
คนที่
24
25
26
27
28

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์ วิเคราะห์เชิง
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ เชิงหลักการ ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หลักการ
4
3
3
8
9
7
3
6
3
8
8
8
2
4
7
7
9
8
1
2
1
9
6
7
1
1
0
6
7
7
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เชิงหลักการ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน
(Dependent sample t-test)

Pair
1

Pair 1

วิเคราะห์ความสาคัญ
(Posttest)
วิเคราะห์ความสาคัญ
(Pretest)

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
7.75 28
1.206
3.18

28

Std. Error Mean
.228

1.565

Paired Samples Correlations
N
Correlation
วิเคราะห์ความสาคัญ (Posttest) &
28
.240
วิเคราะห์ความสาคัญ (Pretest)

.296

Sig.
.218

Paired Samples Test
Mean
Pair 1

วิเคราะห์ความสาคัญ (Posttest) –
วิเคราะห์ความสาคัญ (Pretset)

4.571

Paired Differences
Std. Deviation
1.731

Std. Error
Mean
.327
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Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

Pair 1

Pair 1

วิเคราะห์ความสาคัญ (Posttest)
– วิเคราะห์ความสาคัญ
(Pretset)

t

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
3.900
5.242

13.978

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
7.61
28
.956
(Posttest)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.39
28
1.663
(Pretest)
Paired Samples Correlations
N
Correlation
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
28
.520
(Posttest) & วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Pretest)
Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

Pair 1

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Posttest) – วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Pretest)

4.214

1.424

df

.269

27

Sig. (2tailed)

.000

Std. Error Mean
.181
.314

Sig.
.005
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Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

Pair 1

Pair 1

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Posttest) – วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Pretest)

วิเคราะห์เชิง
หลักการ (Posttest)
วิเคราะห์เชิง
หลักการ (Pretest)

t

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
3.662
4.766

15.665

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
7.82 28
.772
3.11

28

df

Sig. (2tailed)

27

Std. Error Mean
.146

1.912

Paired Samples Correlations
N
วิเคราะห์เชิงหลักการ (Posttest) &
28
วิเคราะห์เชิงหลักการ (Pretest)

.000

Correlation
.289

.361

Sig.
.135

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
Pair 1

วิเคราะห์เชิงหลักการ
(Posttest) – วิเคราะห์
เชิงหลักการ (Pretest)

4.714

1.843

.348
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Pair 1

วิเคราะห์เชิงหลักการ
(Posttest) – วิเคราะห์
เชิงหลักการ (Pretest)

Paired Samples Test
Paired Differences

t

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
4.000
5.429

13.535

df

27

Sig. (2tailed)

.000
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เชิงหลักการของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็ม
ศึกษา หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
(One sample t-test)

วิเคราะห์ความสาคัญ
(Posttest)

One-Sample Statistics
N
Mean
Std.
Deviation
28
7.75
1.206

T

วิเคราะห์ความสาคัญ
(Posttest)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Posttest)

3.292

Std. Error Mean
.228

One-Sample Test
Test Value = 7
Df
Sig. (2Mean
tailed)
Difference
27

.003

One-Sample Statistics
N
Mean
Std.
Deviation
28
7.61
.956

.750

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
.28
1.22

Std. Error Mean
.181
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T

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Posttest)

วิเคราะห์เชิงหลักการ
(Posttest)

3.360

One-Sample Statistics
N
Mean
Std.
Deviation
28
7.82
.772

T

วิเคราะห์เชิงหลักการ
(Posttest)

One-Sample Test
Test Value = 7
df
Sig. (2Mean
95% Confidence Interval of
tailed)
Difference
the Difference
Lower
Upper
27
.002
.607
.24
.98

5.628

Std. Error Mean
.146

One-Sample Test
Test Value = 7
Df
Sig. (2Mean
tailed)
Difference
27

.000

.821

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
.52
1.12
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่องตัวความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดละออ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่
เป็ นอิสระจากกัน (Dependent sample t-test)

Pair 1

Pair 1

ความคิดริ เริ่ ม
(Posttest)
ความคิดริ เริ่ ม
(Pretest)

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
9.00
28
1.247
6.04

28

1.105

Paired Samples Correlations
N
Correlation
ความคิดริ เริ่ ม (Posttest) &
28
.215
ความคิดริ เริ่ ม (Pretest)

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1

ความคิดริ เริ่ ม
(Posttest) –
ความคิดริ เริ่ ม
(Pretest)

2.964

Std. Error Mean
.236

1.478

.279

.209

Sig.
.272
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Pair 1

ความคิดริ เริ่ ม
(Posttest) –
ความคิดริ เริ่ ม
(Pretest)

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
2.391
3.537

Paired Samples Statistics
Mean
N
Pair 1

Pair 1

ความคิดคล่องตัว
(Posttest)
ความคิดคล่องตัว
(Pretest)

t

df

10.614

9.00

28

Std.
Deviation
1.186

5.79

28

1.449

Paired Samples Correlations
N
Correlatio
n
ความคิดคล่องตัว
28
.495
(Posttest) & ความคิด
คล่องตัว (Pretest)

Sig.
.007

Sig. (2-tailed)

27

.000

Std. Error
Mean
.224
.274
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Paired Samples Test
Mean
Pair 1

Pair 1

ความคิดคล่องตัว (Posttest) ความคิดคล่องตัว (Pretest)

ความคิดคล่องตัว
(Posttest) - ความคิด
คล่องตัว (Pretest)

Paired Differences
Std. Deviation
Std. Error Mean

3.214

1.343

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
2.693
3.735

Paired Samples Statistics
Mean
N
Pair 1

Pair 1

ความคิดหยืดหยุน่
(Posttest)
ความคิดหยืดหยุน่
(Pretest)

.254

t

df

12.662

27

9.21

28

Std.
Deviation
1.101

5.79

28

1.287

Paired Samples Correlations
N
Correlatio
n
ความคิดหยืดหยุน่
28
.269
(Posttest) &
ความคิดหยืดหยุน่
(Pretest)

Sig.
.166

Sig. (2-tailed)

.000

Std. Error
Mean
.208
.243
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Paired Samples Test
Mean
Pair 1

ความคิดหยืดหยุน่ (Posttest) ความคิดหยืดหยุน่ (Pretest)

Paired Differences
Std. Deviation
Std. Error Mean

3.429

1.451

Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
2.866
3.991

ความคิดหยืดหยุน่
(Posttest) –
ความคิดหยืดหยุน่
(Pretest)

Paired Samples Statistics
Mean
N
Pair 1

ความคิดละเอียดละออ
(Posttest)
ความคิดละเอียดละออ
(Pretest)

.274

t

df

Sig. (2tailed)

12.502

27

.000

9.79

28

Std.
Deviation
1.197

6.25

28

1.602

Std. Error
Mean
.226
.303
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Pair 1

Paired Samples Correlations
N
Correlatio
n
ความคิดละเอียดละออ
28
.415
(Posttest) &
ความคิดละเอียดละออ
(Pretest)

Sig.
.028

Paired Samples Test
Mean
Pair 1

Pair 1

ความคิดละเอียดละออ
(Posttest) - ความคิด
ละเอียดละออ (Pretest)

ความคิดละเอียดละออ
(Posttest) –
ความคิดละเอียดละออ
(Pretest)

Paired Differences
Std. Deviation
Std. Error Mean

3.536

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
2.934
4.137

1.551

t

12.061

.293

df

27

Sig. (2-tailed)

.000
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่องตัวความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดละออ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
(One sample t-test)
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
ความคิดริ เริ่ ม (Posttest)
ความคิดคล่องตัว (Posttest)
ความคิดหยืดหยุน่ (Posttest)
ความคิดละเอียดละออ
(Posttest)

28
28
28
28

T

ความคิดริ เริ่ ม (Posttest)
ความคิดคล่องตัว
(Posttest)
ความคิดหยืดหยุน่
(Posttest)
ความคิดละเอียดละออ
(Posttest)

9.00
9.00
9.21
9.79

Std. Error
Mean
.236
.224
.208
.226

1.247
1.186
1.101
1.197

One-Sample Test
Test Value = 8.4
Df
Sig. (2Mean
tailed)
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
.12
1.08
.14
1.06

2.546
2.676

27
27

.017
.013

.600
.600

3.914

27

.001

.814

.39

1.24

6.123

27

.000

1.386

.92

1.85
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ภาคผนวก ง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษาเรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
- แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
- แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิชา วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
ระยะเวลาที่ใช้สอน 20 คาบ

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ผูส้ อน นางสาวชยพัทธ์ นาคกุลบุตร

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวขีว้ ัด
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ว 2.3 ม 3/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
และคานวณปริ มาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ม 3/2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ว 2.3 ม 3/3 ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้า
ว 2.3 ม 3/4 วิ เคราะห์ ค วามต่ างศัก ย์ไ ฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ า ในวงจรไฟฟ้ าเมื่ อ ต่ อ ตัว
ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ม 3/5 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
ว 2.3 ม 3/6 บรรยายการทางานของชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล ที่
รวบรวมได้
ว 2.3 ม 3/7 เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
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ว 2.3 ม 3/8 อธิ บ ายและค านวณพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้ส มการ W = Pt รวมทั้งคานวณค่ า
ไฟฟ้าของเครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ว 2.3 ม 3/9 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าของการเลื อ กใช้เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าโดยน าเสนอวิ ธี ก ารใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
2. สาระสาคัญ
กระแสไฟฟ้าจะออกจากขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้า ซึ่งวัด
ค่าได้จากแอมมิเตอร์ เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรค่าที่บอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อ
หน่วย
ประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรี ยกว่า ความต่างศักย์ซ่ ึงวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ ขนาดของกระแสไฟฟ้ามี
ค่าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนาโดยอัตราส่ วนระหว่างความต่างศักย์
และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ เรี ยกค่าคงที่น้ ีวา่ ความต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกาเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทานหลายตัว มีท้ งั ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทานแต่ละตัวมี
ค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้าที่ผา่ นตัวต้านทาน
แต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผา่ นวงจรมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผา่ นตัวต้านทานแต่ละตัวโดยความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทานแต่ละตัว
มีค่าเท่ากันชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ
โดยชิ้นส่ วนแต่ละชนิดทาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้วงจรทางานได้ตามต้องการ
ตัวต้านทานทาหน้าที่ควบคุมปริ มาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทาหน้าที่ให้
กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์ปิดหรื อเปิ ดวงจรไฟฟ้าและควบคุม
ปริ มาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทาหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย
ประกอบด้วยชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทางานร่ วมกันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย
เลือกใช้ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่ วนนั้น ๆ จะสามารถทาให้
วงจรไฟฟ้าทางานได้ตามต้องการ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์กากับไว้ กาลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็ นวัตต์
ความต่างศักย์มีหน่วยเป็ นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่ วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ท้ งั หมด ซึ่งหาได้จาก
ผลคูณของกาลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาในหน่วยชัว่ โมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็ น
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กิโลวัตต์ ชัว่ โมง หรื อหน่วยวงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้าแบบขนานเพื่อให้ความต่าง
ศักย์เท่ากัน การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวันต้องเลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และ
กาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน และการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และประหยัด
3. สาระการเรี ยนรู ้
3.1 ปริ มาณทางไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า (Electric Current) เมื่อมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ จะเกิดสภาพขาด
อิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนที่ ทาให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนจะ
ไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ จนกว่าประจุไฟฟ้าบวกจะถูกทาให้เป็ นกลางหมด การเคลื่อนที่
ของอิเล็กตรอนหรื อการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนี้เรี ยกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current) แต่
เราจะกาหนดให้ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอนเสมอ ขนาดของ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟฟ้านั้น มีหน่วยเป็ น แอมแปร์ (Ampere ซึ่งแทนด้วย A)
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) อักษรย่อ V คือแรงที่มากระทา ให้อิเล็กตรอนหลุดเป็ นอิสระ ทา
ให้เกิดกระแสไหล ศักย์ไฟฟ้า อักษรย่อ DV เป็ นอีกคาหนึ่งที่คล้ายกับแรงดันไฟฟ้า จะหมายถึง
ระดับไฟฟ้า เช่น อะตอมมีประจุไฟฟ้าบวกจะมีศกั ย์ไฟฟ้าสูง อะตอมมีประจุไฟฟ้าลบจะมี
ศักย์ไฟฟ้าต่า ดังนั้น ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้า ระหว่างอะตอมทั้งสอง
แรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้า หมายถึง แรงที่สร้างให้เกิดแรงดันไฟฟ้าซึ่งทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนอิสระตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าจึงไหลตลอดเวลา แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้อาจเกิดจากเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่ , ถ่านไฟฉาย และเซลล์เชื้อเพลิง ฯลฯ หน่วยของแรงดันไฟฟ้า, ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า หรื อแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้า มีหน่วยเดียวกัน คือ โวลต์ (Voltage ซึ่งแทนด้วย V)
ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) อักษรย่อ R คือ ความต้านทานไม่ให้กระแสผ่านใน
ไฟฟ้า เป็ นสมบัติเฉพาะของวัตถุในการที่จะขวางหรื อต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าที่จะ ไหล
ผ่านวัตถุน้ นั ๆ ไป หน่วยของความต้านทานไฟฟ้าเป็ น โอห์ม (Ohm แทนด้วยสัญลักษณ์ W ) ความ
ต้านทาน 1 โอห์ม คือ ความต้านทานของเส้นลวดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 1 แอมแปร์
เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ ความต้านทานของตัวนาไฟฟ้าขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่สาคัญ คือ
-ชนิดของวัตถุ วัตถุที่ต่างชนิดกันจะมีความต้านทานต่างกัน
-อุณหภูมิของวัตถุ เมื่ออุณหภูมิของตัวนาไฟฟ้าหนึ่งๆ เปลี่ยนไป จะมีผลให้ความ
ต้านทานของตัวนานั้นเปลี่ยนตามไปด้วย
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กาลังไฟฟ้า (Power) อักษรย่อ P ก็คือ ผลคูณของแรงดันไฟฟ้า (V) ที่ผลักดันให้
กระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) เคลื่อนที่ไปก็จะได้งานออกมา อัตราที่งานถูกทาไปนี้ก็คืออัตราของ
กาลังไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยเป็ นวัตต์
กฎของโอห์ม จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิ สิ กส์ชาวเยอรมัน
ได้คน้ พบความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของไฟฟ้าทั้ง 3 ตัว คือ ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I)
แรงดันไฟฟ้า (E) และตัวต้านทาน (R) และได้สรุ ปค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้วา่ “กระแสไฟฟ้านัน่
วงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่าความต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้า” ดังสมการ I =

𝐸
𝑅

3.2 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หมายถึง การนาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรี ยงลาดับกันไป โดยนาปลาย
ด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตวั ที่หนึ่งมาต่อกับอุปกรณ์ตวั ที่สอง จากนั้นนาปลายที่เหลือของ
อุปกรณ์ที่สอง ไปต่อกับอุปกรณ์ตวั ที่สาม และต่อในลักษณะที่เรี ยงกันไปเรื่ อย ๆ จนถึงอุปกรณ์ตวั
สุดท้ายให้ต่อปลายที่เหลือเข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หมายถึง การนาอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาต่อเรี ยงแบบ
ขนานกัน โดยนาปลายด้านเดียวกันของอุปกรณ์แต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกัน แล้วต่อปลายของอุปกรณ์
แต่ละตัวที่ต่อกันแล้วนั้นเข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
3.3 พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) คือพลังงานที่ใช้ไปหรื อสร้างขึ้นมาใหม่จาก
กาลังไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาหรื อส่งออกไป โดยมีความสัมพันธ์กบั เวลา มีหน่วยใช้แสดงพลังงานเป็ นจุล
(J) พลังงานไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ตวั "W" สามารถเขียนสมการได้ดงั นี้ W = Pt
ไฟฟ้ากระแสสลับที่ถูกนามาใช้งานในชีวิตประจาวัน เราต้องซื้อมาจากหน่วยงานที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกจาหน่าย เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง
เป็ นต้น พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ มิได้ถูกคิดออกมาเป็ นจูล (J) แต่จะคิดออกมาเป็ นกิโลวัตต์ - ชัว่ โมง
(Kilowatt-hour, kWh) ไม่ได้จดั เป็ นหน่วย SI แต่มีความสัมพันธ์กบั หน่วยระบบ SI โดยคิดค่า
กาลังไฟฟ้าที่ใช้เป็ นกิโลวัตต์ (kW) คิดในเวลาเป็ นชัว่ โมง (h) เขียนสมการออกมาได้ดงั นี้
W(kWh) = P(kW) x t(h)
3.4 อิเล็กทรอนิกส์

169
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หมายถึง การควบคุมหรื อออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีชิ้นส่ วน หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่ วนประกอบของวงจร ทาหน้าที่
ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
4. สมรรถณะ
4.1 ความสามารถในการสื่ อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
5.3 มีวินยั
5.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง
5.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
5.7 รักความเป็ นไทย
5.8 มีจิตสาธารณะ
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6. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้านความรู ้ (K)

ด้านทักษะ (P)

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(A)
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 1. คานวณปริ มาณที่เกี่ยวทาง 1. ตะหนักในคุณค่าของ
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าได้
การเลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า
ความต้านทานได้
2. เขียนกราฟความสัมพันธ์
อย่างประหยัดและ
2. บอกความหมายของความต่าง
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความ ปลอดภัยได้
ศักย์ กระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าได้
2. นักเรี ยนมีความตรงต่อ
ต้านทานได้
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ เวลา
3. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้าได้ 3. นักเรี ยนมีคุณธรรม
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบ
4. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
จริ ยธรรม
อนุกรมและแบบขนานได้
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ 4. นักเรี ยนมีความใฝ่
4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ อนุกรมและขนานได้
เรี ยนรู ้
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อ 5. คานวณพลังงานไฟฟ้าได้
5. นักเรี ยนมีความ
ตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม 6. คานวณค่าไฟฟ้าของ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
และแบบขนานได้
เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ ตนเอง
5. อธิบายความหมายของพลังงาน 7. เขียนแผนภาพและต่อ
ไฟฟ้าได้
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
6. บรรยายการทางานของชิ้นส่ วน ง่ายในวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูวีดีทศั น์ “ขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย”
2. ครู ใช้คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดี
ทัศน์ที่ได้รับชม เช่น
- นักเรี ยนคิดว่าปัจจุบนั ประเทศของเรามีขยะมาขึ้นหรื อไม่
- นักเรี ยนคิดว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นคืออะไร(มีขยะที่

1. ระบุปัญหา จานวน 1 คาบ

ขั้นที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน (18 คาบ)

การบูรณาการสะเต็มศึกษา
1. วิทยาศาสตร์ (S)
- ขยะ เกิดจากสิ่ งของหรื อเศษวัสดุเหลือใช้
ในชีวิตประจาวันที่รอนาไปกาจัดทิ้ง เช่น
เศษอาหาร กล่องโฟม ขวดพลาสติก
กระดาษ ฯลฯ หากแยกให้ถูกวิธีก็สามารถ

ชิ้นงานและผลการเรี ยนรู ้
1. ใบกิจกรรม การสร้างอุปกรณ์
ไฟฟ้าจากขยะ

ขั้นที่ 1 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยน (1 คาบ)
1. ครู ช้ ีแจงจุดประสงค์ ข้อตกลง และทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบสะเต็มศึกษา
2. ครู ถามคาถามนักเรี ยนว่า “ทายังไงหลอดไฟ พัดลม และอุปกรณ์ในห้องเรี ยนจึงสามารถใช้งานได้” (เปิ ดสวิตซ์เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์)
3. ครู ถามคาถามว่า “เพราะเหตุใดพอเปิ ดสวิตซ์แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงสามารถใช้งานได้” (เพราะทาให้กระแสไฟฟ้าไหลไปที่อุปกรณ์ได้)
4. ครู ถามว่า “แล้วนักเรี ยนคิดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากอะไร” ครู ยงั ไม่เฉลยและให้นกั เรี ยนทากิจกรรมต่อไป

5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้

171

171

สถานการณ์ เรื่ อง "ขยะ" วายร้ายจากน้ ามือมนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่ช่วยกันแยกก่อนทิง้
"ทาไมต้องแยกขยะ ในเมื่อสุดท้ายก็เอาไปเทรวมกันอยูด่ ี" คาถามคาใจที่หลายคนยังสงสัยว่าการแยกขยะมีประโยชน์อย่างไร มาหาคาตอบไปพร้อม ๆ
กันกับสถานการณ์ "ขยะ" ที่กาลังลุกลามเข้าขั้นวิกฤต
"ขยะ" จากสิ่ งของชิ้นเล็ก ๆ ที่กลายเป็ นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ หรื อพูดว่าเข้าขั้นวิกฤตก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากสรุ ปสถานการณ์มลพิษ ปี 2561 ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เปิ ดเผยว่า ประเทศไทยมีปริ มาณขยะมากถึง 27.8 ล้านตัน หากคิดเป็ นค่าเฉลี่ยต่อคนแล้วละก็
อยูท่ ี่ประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเลยทีเดียว
มาดูไปพร้อม ๆ กันว่า "ขยะ" มากมายเหล่านี้มาจากไหน สาเหตุอะไรที่ทาให้เกิดวิกฤต มีวิธีใดช่วยจัดการให้นอ้ ยลงได้บา้ ง แล้วทุกคนจะช่วยกันผ่าน

ย่อยสลายไม่ได้เพิ่มมากขึ้น)
นาไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากมาย ทั้งทาปุ๋ ย
- นักเรี ยนคิดว่าเราจะมีวิธีป้องกันการเกิดขยะได้อย่างไร (แยก
หมัก อาหารสัตว์ รวมถึงผลิตเป็ นพลังงาน
ขยะให้ถูกที่ ทิ้งขยะให้ถูกที่ และ นาขยะที่ใช้ได้กลับมารี ไซเคิล) ไฟฟ้า
3. ครู นาอภิปรายประกอบการใช้คาถามว่าปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนั้น
มีผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไร (ทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน
หากเกิดไฟไหม้และไฟอาจไหม้เป็ นบริ เวณกว้างหากมีการควบคุม
ไฟไม่ทนั ) เพื่อให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
ไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน
4. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน จากนั้นครู แจก
สถานการณ์เรื่ อง ไฟฟ้าลัดวงจร ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเพื่อหาข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
จากกราฟหากเทียบกับจานวนขยะตลอดระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี ล่าสุ ด จะเห็นว่าขยะในประเทศไทยมีปริ มาณเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้ม
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ
โดยจานวนขยะทั้งหมดในปี 2561 แบ่งออกเป็ นขยะที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน อีก 9.58 ล้านตัน มีการนากลับไปใช้ใหม่ และส่วน
สุดท้ายอีก 7.36 ล้านตัน ถูกนาไปกาจัดแบบไม่ถูกต้องและสร้างปัญหาตามมามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มีสิ่งสกปรกปนเปื้ อนในแหล่ง
น้ า พื้นดิน เกิดมลพิษกับสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังส่ งกลิ่นเหม็น ฝุ่ น ควัน สร้างความราคาญและภาพที่ไม่น่าดูอีกต่างหาก
สาเหตุที่ทาให้ขยะเพิ่มขึ้นเป็ นเพราะอะไร
สาเหตุที่ทาให้ขยะมีปริ มาณมากขึ้นก็มาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

ปัญหานี้ไปได้อย่างไร การแยกขยะช่วยลดขยะได้จริ งไหม มีวิธีคดั แยกขยะอย่างไร สร้างประโยชน์อะไรให้กบั ชุมชนบ้าง
ปัญหาขยะในประเทศไทย
เมื่อพูดถึงเรื่ อง "ขยะ" อาจจะคิดไปว่าคือของเสี ยหรื อสิ่ งปฏิกูลที่รอการกาจัด และอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐที่จะต้องเข้ามาจัดการดูแลในส่ วนนี้
ซึ่งจริ ง ๆ แล้ว "ขยะ" เกิดจากสิ่ งของหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจาวันที่รอนาไปกาจัดทิ้ง เช่น เศษอาหาร กล่องโฟม ขวดพลาสติก กระดาษ ฯลฯ หาก
แยกให้ถูกวิธีก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากมาย ทั้งทาปุ๋ ยหมัก อาหารสัตว์ รวมถึงผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้า
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► จานวนประชากรมากขึ้น หรื อพูดง่าย ๆ ก็คือ ยิง่ มีจานวนคนมากขึ้นเท่าไร จานวนขยะก็ยงิ่ เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว เพราะขยะเกิดจากสิ่ งของที่อยูใ่ น
ชีวิตประจาวันของเรา ซึ่งมีท้ งั ส่ วนที่เรานาไปใช้ประโยชน์ และส่ วนเกินที่ตอ้ งนาไปกาจัดทิ้ง
► กาจัดขยะผิดวิธี การกาจัดขยะไม่ใช่แค่การทาให้ขยะหายไปจากบ้านของเรา เช่น กองทิ้งบนดินรกร้าง นาไปเผากลางแจ้ง ทิ้งลงสู่ ทะเล-แม่น้ าลา
คลอง หรื อจบแค่การทิ้งลงถังขยะเท่านั้น เพราะนอกจากจะทาให้ขยะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่ งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาแบบไม่รู้จบ
► การนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ยงั มีนอ้ ย แม้ในตอนนี้หลาย ๆ องค์กรจะมีการรณรงค์เรื่ องการนาขยะกลับมารี ไซเคิล แต่ก็ยงั ช่วยกาจัดขยะได้เพียง
บางส่ วนเท่านั้น เช่น ในปี 2561 มีการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน จากขยะทั้งหมด 27.82 ล้านตัน
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีปริ มาณขยะเยอะ ๆ นับพันตันต่อวันนั้น ส่ วนมากจะเป็ นเมืองใหญ่ เขตอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
กรุ งเทพมหานคร ที่มีปริ มาณขยะมากถึง 13,240 ตันต่อวัน รองลงมา คือ ชลบุรี 2,591 ตันต่อวัน และตามมาด้วย จังหวัดนครราชสี มา 2,480 ตันต่อวัน
วิธีการจัดการขยะแบบไหนถูกต้อง
การกาจัดขยะจะมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล ก็ข้ นึ อยูก่ บั การจัดการขยะ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนตามแนวคิด Waste Management Hierarchy
โดยการลาดับความสาคัญของการจัดการขยะ ประกอบด้วย
► Source Reduction and Reuse การลดและการใช้ซ้ าที่แหล่งกาเนิด เช่น การนาถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ าแทนการใช้ถุงพลาสติก นาแก้วน้ าส่ วนตัวไปซื้อ
เครื่ องดื่มแทนแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง หรื อการนาของเก่าไปบริ จาคให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการ เป็ นต้น
► Recycling and Composting การนากลับมาแปรรู ปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ หรื อที่หลายคนเรี ยกกันติดปากว่า การรี ไซเคิล นัน่ เอง เช่น การประดิษฐ์
ของใช้ภายในบ้านจากเศษวัสดุต่าง ๆ รวมไปถึงการนาเศษอาหารอย่าง ผัก เปลือกผลไม้ ไปทาเป็ นปุ๋ ยหมักสาหรับบารุ งดินอีกด้วย
► Energy Recovery การนาขยะกลับมาใช้เป็ นพลังงาน ทั้งในรู ปแบบของความร้อน ก๊าซชีวภาพ น้ ามัน และไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การกาจัด
ขยะด้วยเตาเผาไฟฟ้า ซึ่งสามารถกาจัดขยะได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เห็นผล และนิยมใช้ในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์
► Landfill การฝังกลบ ลาดับสุ ดท้ายของการกาจัดขยะ แม้จะกาจัดขยะได้ทุกประเภท แต่ก็มีขอ้ จากัดหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ รองรับปริ มาณขยะได้จากัด
ไม่สามารถทาได้ในหลายพื้นที่ ที่สาคัญหากออกแบบบ่อฝังกลบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ส่ งกลิ่นเหม็นรบกวน มี
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น้ าชะขยะปนเปื้ อนกับดินและแหล่งน้ า
ประโยชน์ของการแยกขยะ
การแยกขยะ ไม่ใช่แค่ช่วยลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องทาการคัดแยกก่อนส่ งไปกาจัดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงกาจัดขยะหรื อบ่อฝัง
กลบ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ รวมทั้งการนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะขยะบางประเภทยังสามารถนาไปขายสร้างรายได้
ให้กบั ครอบครัว อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อน Circular Economy หรื อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด เช่น นาขยะมาแปรรู ป
เป็ นของใช้ในบ้านหรื อพลังงานไฟฟ้านัน่ เอง
หากถามว่าการแยกขยะลดขยะได้จริ งไหม ? ก็ขอตอบเลยว่า จริ ง เพราะปี 2561 จากสรุ ปสถานการณ์มลพิษ ปี 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระบุวา่ การจัดการขยะมีแนวโน้มที่ดี เมื่อมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ ทาง ทาให้สามารถนาขยะเหล่านั้นกลับไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น ในปี 2560 มีการนาขยะกลับไปใช้ 8.51 ล้านตัน แต่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็ น 9.58 ล้านตัน ก็ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีไม่นอ้ ยเลย รู ้
แบบนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันแยกขยะก่อนนาไปทิ้งด้วยนะคะ
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การบูรณาการสะเต็มศึกษา

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
คาบที่ 2-3
วิทยาศาสตร์ (S)
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
1. กิจกรรมที่ 6.1
1. ครู กล่าวทักทายนักเรี ยนพร้อมทั้งทบทวนสถานการณ์ - ปริ มาณทางไฟฟ้า
ระหว่างความต่างศักย์
ใช้แอมมิเตอร์วดั
เรื่ อง "ขยะ" วายร้ายจากน้ ามือมนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่
กระแสไฟฟ้า เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้าและความ
กระแสไฟฟ้าได้
ช่วยกันแยกก่อนทิง้ ที่เคยให้นกั เรี ยนได้อ่าน โดยใช้การ อิเล็กตรอน มีหน่วยทางระบบ SI ว่า ต้านทานได้ (K)
อย่างไร
กระตุน้ ด้วยคาถาม เช่น “จากที่ครู ให้นกั เรี ยนได้อ่าน
แอมแปร์
2. บอกความหมายของความ 2. กิจกรรมที่ 6.2
เรื่ อง"ขยะ" วายร้ายจากน้ ามือมนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่
เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าคือ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและ
ใช้โวลต์มิเตอร์วดั
ช่วยกันแยกก่อนทิ้ง ไปคาบที่แล้วนักเรี ยนคิดว่าเราจะ
แอมมิเตอร์ กระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิดคือ ความต้านทานได้ (K)
ความต่างศักย์ได้
แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
1. ไฟฟ้ากระแสตรง คือ
3. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า อย่างไร
2. ครู กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อให้นกั เรี ยนใช้เป็ น
กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปทางเดียวกัน และกระแสไฟฟ้าใน
3. แบบฝึ กหัดที่ 1
แนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้หวั ข้อ “การสร้างโคมไฟ ตลอด เช่น ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
เรื่ อง ปริ มาณทาง
จากเศษขยะ”
เคมีและแบตเตอร์รี
แบบขนานได้ (K)
ไฟฟ้า
3. ครู กาหนดเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการมอบหมายงานให้
2. ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ
นักเรี ยน ดังนี้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปกลับมา
2.1 ให้นกั เรี ยนสร้างโคมไฟจากขยะที่นกั เรี ยนสนใจ
ตลอดเวลา เช่น ไฟฟ้าที่ใช้ตาม

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (11 คาบ)
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กลุ่มละ 1 ชิ้น
2.2 กาหนดเวลาในการส่งโคมไฟ (คาบสุดท้ายของ
หน่วยการเรี ยนรู ้)
3. ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อใช้เป็ นองค์ความรู ้ในการสร้างชิ้นงาน
3.1 ครู นาภาพปรากฏการณ์ฟ้าแลบให้นกั เรี ยนดู พร้อม
ตั้งคาถามว่า
- จากภาพนักเรี ยนเห็นอะไรบ้าง (ภาพปรากฏการณ์ฟ้า
แลบ)
- นักเรี ยนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพจะเกิดขึ้นเมื่อใด และ
เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยไม่มีผิดถูก และครู ยงั ไม่เฉลย พร้อมทั้งนาไฟฉายให้
นักเรี ยนได้ดูการต่อวงจรอย่างง่าย เพื่อเป็ นการทบทวน
ความรู ้
3.2 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมที่ 6.1 เรื่ อง
การใช้แอมมิเตอร์วดั กระแสไฟฟ้าได้อย่างไร (ในหนังสื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 หน้า 67) พร้อม
ทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

บ้านเรื อน
ความต่างศักย์ ระดับของปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้า จากจุด 2 จุด ซึ่งวัดได้
ด้วย
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า โวลต์มิเตอร์ มี
หน่วยเป็ น โวลต์
ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึง
สมบัติของลวดตัวนาที่ตา้ นการไหล
ของกระแสไฟฟ้า วัดได้ดว้ ยเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่เรี ยกว่าโอห์มิเตอร์ มี
หน่วยเป็ น โอห์ม
- กฎของโอห์ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความ
ต้านทานไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้ามี
มาก ความต่างศักย์ก็จะมากขึ้น และ
ความต้านทานไฟฟ้าจะลดน้อยลง
เขียนสมการได้เป็ น V = IR
- วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หมายถึง
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3.3 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟ้า และการใช้แอมมิเตอร์ ดังนี้ กระแสไฟฟ้า
คือ ปริ มาณที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผา่ นหน้าตัดของตัวนา
ไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
กระแสไฟฟ้าคือ แอมมิเตอร์
3.4 ครู ถามนักเรี ยนว่า
- จากการทดลองที่ผา่ นมานักเรี ยนคิดว่ากระแสไฟฟ้า
ที่ไหลมาจากไหน (ความต่างศักย์ไฟฟ้า)
- แล้วเราจะสามารถรู ้ค่าพลังงานไฟฟ้าได้หรื อไม่ (ได้
โดยการใช้โวลต์มิเตอร์ในการวัด)
- นักเรี ยนคิดว่าขั้วของถ่านไฟฉายมีผลต่อกระแสไฟฟ้า
หรื อไม่ (มีผลเป็ นเป็ นจุดที่เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า)
3.5 ครู ยงั ไม่เฉลยพร้อมทั้งให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่ 6.2
ใช้โวลต์มิเตอร์วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้าได้อย่างไร (ใน
หนังสื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 หน้า 17)
3.6 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดลอง
หน้าชั้นเรี ยน
3.7 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์ ดังนี้ ความต่างศักย์ไฟฟ้า

การนาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรี ยงลาดับ
กันไป
- วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หมายถึง การ
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยให้ปลายทั้ง 2
นของอุปกรณ์ต่อเข้าด้วยกัน
- พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลังงานที่
ใช้ไปหรื อสร้างขึ้นมาใหม่จาก
กาลังไฟฟ้าที่ส่งเข้าหรื อส่งออกไป
โดยมีความสัมพันธ์กบั เวลา
- อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การควบคุม
หรื อออกแบบการไหลของ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
เทคโนโลยี (T)
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้
อย่างถูกต้อง
- การใช้เว็บไซต์ PHET ในการทาการ
ทดลอง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
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3.9 ครู กล่าวทักทายนักเรี ยนและร่ วมกันทบทวนความรู ้
เกี่ยวกับปริ มาณทางไฟฟ้าโดยใช้คาถามว่า
- จากที่เราทาการทดลองไปคาบที่แล้ว เราได้ทาการ
ทดลองเกี่ยวกับอะไรบ้าง (การวัดกระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์)
- แล้วนักเรี ยนคิดว่าถ้าไม่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าฟ้าจะ

คาบที่ 4

คือ ค่าพลังงานที่มีอยูใ่ นประจุไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคือ
โวลต์มิเตอร์
3.8 ครู อธิบายเชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับปรากฏการณ์ฟ้าแลบ
โดยปรากฏการณ์ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ที่
เกิดจากความต่างศักย์ที่ต่างกันพร้อมทั้งให้นกั เรี ยนทา
แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง ปริ มาณทางไฟฟ้า

- ออกแบบและนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
- สามารถคานวณค่าปริ มาณไฟฟ้าต่าง
ๆ ตามที่กาหนดได้

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทานได้ (K)
2. บอกความหมายของความ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและ

จุดประสงค์

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
1. กิจกรรมที่ 6.3
กระแสไฟฟ้าและ
ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของ
ตัวนาไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กนั
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เกิดกระแสไฟฟ้าหรื อไม่ (ไม่เกิด)
- จากการทดลองที่นกั เรี ยนทาในชัว่ โมงที่แล้วนักเรี ยน
คิดว่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์สัมพันธ์กนั อย่างไร
(กระแสไฟฟ้าไหลเนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ที่ข้วั ของแหล่งกาเนิดไฟฟ้า) ครู ยงั ไม่เฉลยพร้อมทั้งให้
นักเรี ยนทากิจกรรมดังนี้
3.10 นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 6.3 กระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนาไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
ในหนังสื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 หน้า
75 พร้อมทั้งออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3.11 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์กบั กระแสไฟฟ้า พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างการคานวณกฎของโอห์ม
3.12 นักเรี ยนทาการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าพร้อมทั้งทาแบบฝึ กหัดที่ 2
เรื่ อง ความสัมพันธ์ของปริ มาณไฟฟ้า
คาบ 5-6

อย่างไร
2. แบบฝึ กหัดที่ 2
เรื่ องความสัมพันธ์
ของปริ มาณไฟฟ้า

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้

ความต้านทานได้ (K)
3. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนานได้ (K)
7. คานวณปริ มาณที่เกี่ยวข้อง
ทางไฟฟ้าได้ (P)
8. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าได้ (P)
9. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์
ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้าได้
(P)

จุดประสงค์
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3.13 ครู ทบทวนบทเรี ยนจากที่เรี ยนคาบที่แล้ว เรื่ อง
การคานวณปริ มาณทางไฟฟ้าฟ้า
3.14 ครู ถามนักเรี ยนว่า
- นักเรี ยนคิดว่าหลอดไฟภายในบ้านใช้งานได้อย่างไร
(มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทาให้หลอดไฟติด)
- นักเรี ยนเคยสังเกตหรื อไม่วา่ เมื่อเราปิ ดสวิตซ์ไฟทาไม
ไฟจึงดับ (การปิ ดสวิตซ์ไฟทาให้กระแสไฟฟ้าเข้าที่
หลอดไฟไม่ได้ทาให้หลอดไฟดับ)
- นักเรี ยนเคยสังเกตหรื อไม่วา่ ไฟในบ้านของเราดับ
แบบใดระหว่าง ปิ ดสวิตซ์ 1 ครั้ง แล้วไฟดับ 1 ดวง หรื อ
ปิ ดสวิตซ์ 1 ครั้งแล้วไฟดับหลายดวง
- นักเรี ยนเคยสังเกตหรื อไม่วา่ ทาไมไฟในโรงหนังถึง
ดับพร้อมกันในขณะที่กดสวิตซ์ตวั เดียว (เนื่องจากเป็ น
การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม)
3.15 ครู ยงั ไม่เฉลย และทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยให้ดูภาพการต่อวงจรพร้อมทั้ง
ให้นกั เรี ยนตอบว่า วงจรใดจะติด และวงจรใดจะดับ
3.16 ครู อธิบายนักเรี ยนเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ ในการต่อวงจร พร้อมทั้งยกตัวอย่างการวาด

3. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนานได้
4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนานได้
10. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนานได้

1. กิจกรรมที่ 6.4
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเป็ น
อย่างไร
2. กิจกรรมที่ 6.5
วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนานเป็ นอย่างไร
3. แบบฝึ กหัดที่ 3
เรื่ อง การต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและขนาน
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ภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
3.17 ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่ 6.4 วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเป็ นอย่างไร ในหนังสื อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 หน้า 85
3.18 นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 6.5 วงจรไฟฟ้าขนานเป็ น
อย่างไร ในหนังสื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม
2 หน้า 87
3.19 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการต่อ
วงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน ว่าการต่อวงจรแบบ
อนุกรมเป็ นการต่อวงจรที่นาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเรี ยงต่อกัน
กระแสไฟฟ้าที่ผา่ นอุปกรณ์แต่ละตัวจะเท่ากัน และการ
ต่อวงจรแบบขนานเป็ นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบคร่ อม
กัน โดยกระแสไฟฟ้าแต่ละอุปกรณ์อาจจะไม่เท่ากันโดย
กระแสจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของ
อุปกรณ์น้ นั ๆ
3.20 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ 3 เรื่ อง การต่อวงจรไฟฟ้า
แบบอนุกรมและขนาน
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3.21 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
3.22 ครู ถามคาถามนักเรี ยนว่า
- นักเรี ยนคิดว่าในบ้านของเรามีการต่อวงจรไฟฟ้า
หรื อไม่ (มีการต่อวงจรไฟฟ้า)
- และบ้านของเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดแล้ว
ทาไมอุปกรณ์แต่ละชนิดติดไม่พร้อมกันเมื่อเปิ ดสวิตซ์ไฟ
(เป็ นการต่อแบบขนาน)
3.23 ครู อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ต่างๆ
พร้อมทั้งแผงควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน และการทางาน
ของฟิ วส์ และอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหากต่อ
วงจรได้ไม่เหมาะสม
3.24 นักเรี ยนทากิจกรรมท้ายบท ออกแบบวงจรไฟฟ้า
ในห้องได้อย่างไร ในหนังสื อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 หน้า 93
3.25 ครู ให้นกั เรี ยนนาใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาในคาบถัดไป

คาบที่ 7
10. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนานได้ (P)

จุดประสงค์

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
1. กิจกรรมท้ายบท
เรื่ อง ออกแบบ
วงจรไฟฟ้าในห้อง
ได้อย่างไร
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3.26 ครู ทบทวนเกี่ยวกับการคานวณปริ มาณต่าง ๆ ทาง
ไฟฟ้า และนาภาพการส่งไฟฟ้าจากโรงงานไปยัง
บ้านเรื อน ให้นกั เรี ยนดูพร้อมทั้งถามคาถาม
- จากภาพนักเรี ยนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรี ยนคิดว่าจากภาพมีผลต่อการใช้ชีวิตของเรา
อย่างไร
ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ไม่มีผิดหรื อถูก
3.27 ครู อธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1 หน่วยเวลา โดยมีสูตรในการ
W
คานวณคือ P=
t
3.28 ครู ยกตัวอย่างการคานวณ และอธิบายเกี่ยววิธีการ
คานวณใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ให้นกั เรี ยนนามา
3.29 นักเรี ยนทากิจกรรมการคานวณค่าไฟบ้าน
3.30 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย พร้อมทั้งให้นกั เรี ยน

คาบที่ 8-9
5. อธิบายความหมายของ
พลังงานไฟฟ้าได้ (K)
11. คานวณพลังงานไฟฟ้าได้
(P)
12. คานวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้
(P)
14. ตะหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัยได้

จุดประสงค์

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
1. กิจกรรมการ
คานวณค่าไฟบ้าน
2. ผังมโนทัศน์
เรื่ อง การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
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3.32 ครู ให้นกั เรี ยนชมภาพหุ่นยนต์ผสู ้ ารวจดาวอังคาร
R5 ของนาซ่า พร้อมทั้งตั้งคาถาม
- นักเรี ยนคิดว่าสิ่ งนี้คืออะไร ใช้ทาอะไรและมี
ประโยชน์อย่างไร
- นักเรี ยนคิดว่าจากเรื่ องที่เราเรี ยนมาเกี่ยวกับไฟฟ้า
หุ่นยนต์ตวั นี้มีความเกี่ยวข้องหรื อไม่
ครู ยงั ไม่เฉลยพร้อมทั้งให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันภายในห้อง
3.33 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันทบทวนบทเรี ยนเกี่ยวกับ
การต่อวงจรไฟฟ้าในแบบต่าง ๆ

คาบที่ 10-11

แต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างารใช้ไฟฟ้าอย่างประหัด
และปลอดภัย
3.31 นักเรี ยนทาผังมโนทัศน์เรื่ อง การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย

6. บรรยายการทางานของ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
10. เขียนแผนภาพและต่อ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
1. กิจกรรมที่ 6.7
ตัวต้านทานมี
หน้าที่อะไร
2. แบบฝึ กหัดเรื่ อง
การหาค่าตัว
ต้านทาน
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3.34 ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั อย่าววงจรไฟฟ้าที่มีชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นวงจร และให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นว่าอุปกรณ์ที่อยูใ่ นวงจรต่าง ๆ ทาหน้าที่อะไร
3.35 นักเรี ยนทาการทดลอง กิจกรรมที่ 6.7 ตัวต้านทาน
มีหน้าที่อะไร (หนังสื อ วิทยาศาสตร์สสวท. ม.3 เล่ม 2
หน้า 119) โดยใช้เว็บไซต์
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuitconstruction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuitconstruction-kit-dc-virtual-lab_th.html ในการทาการ
ทดลอง
3.36 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง
3.37 ครู นาอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวต้านทาน พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างการคานวณและการอ่านค่าแถบสี ตวั
ต้านทาน
3.38 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การหาค่าตัวต้านทาน
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3.39 ครู นาป้ายไฟที่มีไดโอดเปร่ งแสงเป็ น
องค์ประกอบมาให้นกั เรี ยนชมและถามนักเรี ยนว่า
- นักเรี ยนคิดว่าทาไมป้ายไฟจึงมีแสง
นักเรี ยนร่ วมกันตอบคาถามโดยไม่เน้นถูกหรื อผิด และ
ครู ยงั ไม่เฉลยพร้อมทั้งให้ทากิจกรรมที่ 6.8 ไดโอดมี
หน้าที่อะไร ในหนังสื อ วิทยาศาสตร์สสวท. ม.3 เล่ม 2
หน้า 127
3.40 นักเรี ยนนาเสนอผลการทดลองพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้อง
3.41 ครู นาอภิปรายเกี่ยวกับไดโอด ว่า ไอโอดเป็ น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้ นั ให้กระแสไหลผ่านได้ทาง
เดียว มีหลากหลายรู ปแบบรู ปแบบหนึ่งคือไดโอด
เปร่ งแสง
3.42 ครู บอกตัวอย่างว่าไดโอดเปร่ งแสงมีประโยชน์
ดังนี้ ใช้ในการทานาฬิกา ป้ายแสดงผลคะแนน และ
สถานะคอมพิวเตอร์
3.43 ครู อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

คาบที่ 12
6. บรรยายการทางานของ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
10. เขียนแผนภาพและต่อ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์

ชิ้นงานและผลการ
เรี ยนรู ้
1. กิจกรรมที่ 6.8
ไดโอดมีหน้าที่
อะไร
2. แบบฝึ กหัดเรื่ อง
การต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
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ได้แก่ ตัวเก็บประจุ ทรานซิสเตอร์ และเบรดบร์ด
3.44 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ครู แจกใบกิจกรรมที่ 8 เรื่ องการออกแบบเพื่อออกแบบ
โคมไฟให้แต่ละกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษา
วิธีการในการต่อวงจรไฟฟ้าของโคมไฟจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ มาให้ได้มากที่สุด จากนั้นเปรี ยบเทียบแต่ละวิธีการ
ว่ามีขอ้ ดี ข้อจากัดใดบ้าง รวมทั้งประเมินความเป็ นไปได้
ของวิธีการที่เลือกมาทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ตน้ ทุน ความ
ปลอดภัย ฯลฯ เป็ นต้น
2. สมาชิกในกลุ่มลงข้อสรุ ปร่ วมกันเพื่อเลือกมา 1 วิธีการ
ซึ่งเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้ในการสร้าง
แบบจาลอง และให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพลงใน
กระดาษบรุ๊ ฟโดยมีรายละเอียดของขนาดและอุปกรณ์ที่
ชัดเจนจากนั้นนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู สารวจการทางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (2 คาบ)
การบูรณาการสะเต็มศึกษา
ชิ้นงานและผลการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยี (T)
- แผนภาพการออกแบบโคมไฟ
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
- การคานวณขนาดของแบบจาลองก่อนที่
จะสร้างแบบจาลองจริ ง
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การบูรณาการสะเต็มศึกษา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เทคโนโลยี (T)
- โคมไฟจากขยะรี ไซเคิล
1. นักเรี ยนร่ วมกันวางแผนการดาเนินงาน เช่น กาหนด
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจาก
ขั้นตอนการทางาน การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ งบประมาณ
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลา วิธีการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็ น
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
ต้น
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดาเนินการสร้างโคมไฟตามแบบที่ สถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
ออกแบบไว้
- การคานวณต้นทุนการสร้างแบบจาลองได้
3. ครู อานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ เตรี ยม
อย่างถูกต้อง
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ให้พร้อม
กาหนดเวลาการทางาน รวมทั้งมีการตรวจสอบความ
คิดเห็นของนักเรี ยน เช่น การตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยนอธิบาย
ในสิ่ งที่ออกแบบไว้ และพยายามไม่ให้ผเู ้ รี ยนหลง
ประเด็น

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (2 คาบ)
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ครู ให้แต่ละกลุ่มนาชิ้นงานที่ได้มาทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของโคมไฟ
2. นักเรี ยนนาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผล
แสดงในรู ปของตารางและกราฟ
3. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลที่ได้จาก
การทดสอบหน้าชั้นเรี ยน เพื่อประเมินผลการทดสอบ
ของแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มใดให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุด
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้ง
คาถาม แสดงความคิดเห็น หรื อเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อ
การปรับปรุ งแก้ไขคุณภาพของชิ้นงานที่แต่ละกลุ่มได้
สร้างสรรค์ข้ ึนมาให้ดีข้ นึ
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ ต่าง
กลุ่ม และจากผลการทดสอบมาปรับปรุ งชิ้นงาน
สาหรับการต่อยอดความรู ้หรื อการดาเนินการครั้ง
ต่อไป

การบูรณาการสะเต็มศึกษา
วิทยาศาสตร์ (S)
- การทดลองแบบจาลองที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
เทคโนโลยี (T)
- การใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
- ออกแบบและนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนด
คณิตศาสตร์ (M)
- คานวณขนาดของแบบจาลองได้
- วิเคราะห์ผลการทดลองของแบบจาลองเป็ น
รู ปแบบกราฟได้

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (2 คาบ)
ชิ้นงานและผลการเรี ยนรู ้
- โคมไฟจากขยะรี ไซเคิล
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อให้
นักเรี ยนได้นาเสนอโคมไฟ และเปิ ดโอกาสให้เพื่อน
ต่างกลุ่มเข้ามาชมผลงาน
2. นักเรี ยนเผยแพร่ ชิ้นงานลงในเว็บไซต์ Facebook
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปได้รับชมชิ้นงานของนักเรี ยนแต่ละ
กลุ่ม

การบูรณาการสะเต็มศึกษา
วิทยาศาสตร์ (S)
- อธิบายโคมไฟตามหลักการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (T)
- ใช้เว็บไซต์ Facebook ในการเผยแพร่ ผลงาน
ได้

6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (1 คาบ)
ชิ้นงานและผลการเรี ยนรู ้
- โคมไฟจากขยะรไซเคิล
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ขั้นที่ 3 ความคิดรวมยอด (1 คาบ)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชิ้นงานของแต่ละกลุ่มเพื่อสรุ ปผลการแก้ปัญหา
ของชิ้นงาน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้อหาที่ได้เรี ยนในเรื่ องไฟฟ้าเบื้องต้น
6. อุปกรณ์ สื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้
1. Power point
2. หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานของ สสวท. ม.3 เล่ม 2
3. วีดีทศั น์ “ข่าวไฟไหม้เพราะไฟฟ้าลัดวงจร”
4. สถานการณ์ เรื่ อง "ขยะ" วายร้ายจากน้ ามือมนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่ช่วยกันแยกก่อน
ทิ้ง
1. กิจกรรมที่ 6.1 ใช้แอมมิเตอร์วดั กระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
2. กิจกรรมที่ 6.2 ใช้โวลต์มิเตอร์วดั ความต่างศักย์ได้อย่างไร
3. แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง ปริ มาณทางไฟฟ้า
4. กิจกรรมที่ 6.3 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนาไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร
5. แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ องความสัมพันธ์ของปริ มาณไฟฟ้า
6. กิจกรรมที่ 6.4 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็ นอย่างไร
7. กิจกรรมที่ 6.5 วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็ นอย่างไร
8. แบบฝึ กหัดที่ 3 เรื่ อง การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
9. กิจกรรมท้ายบท เรื่ อง ออกแบบวงจรไฟฟ้าในห้องได้อย่างไร
10. กิจกรรมการคานวณค่าไฟบ้าน
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11. ผังมโนทัศน์ เรื่ อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
12. กิจกรรมที่ 6.7 ตัวต้านทานมีหน้าที่อะไร
13. แบบฝึ กหัดเรื่ อง การหาค่าตัวต้านทาน1. กิจกรรมที่ 6.8 ไดโอดมีหน้าที่อะไร
14. แบบฝึ กหัดเรื่ อง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
15. แผนภาพการออกแบบโคมไฟ
16. โคมไฟจากขยะรี ไซเคิล
17. เว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtuallab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_th.html
18. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์และตัวต้านทานเป็ นต้น
19. กระดาษบรุ๊ ฟ
20. เว็บไซต์ www.facebook.com

195
8. การวัดและประเมินผล
ด้าน
ความรู ้ (K)

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทานได้
2. บอกความหมายของความ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทานได้
3. วิเคราะห์ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนานได้

รายการประเมิน

เครื่ องมือ

เกณฑ์การ
ประเมิน
1. ทดสอบก่อนเรี ยน 1. แบบทดสอบก่อน 1. ตอบคาถาม
และหลังเรี ยน
เรี ยนและหลังเรี ยน ถูกต้องร้อยละ
2. การตรวจสมุดจด 2. สมุดจดบันทึก
70
บันทึก
3. โคมไฟจากขยะรี 2. จดบันทึก
3. การตรวจโคมไฟ
ไซเคิล
ข้อมูลได้
จากขยะรี ไซเคิล
มากกว่าร้อยละ
70
3. สร้างโคมไฟ
ได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดร้อยละ
70
1. การตรวจ
1. แบบฝึ กหัดที่ 1
1. ตอบคาถาม
แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง เรื่ องปริ มาณทาง
ถูกต้องร้อยละ
ปริ มาณทางไฟฟ้า
ไฟฟ้า
70 ขึ้นไป
2. การตรวจ
2. การตรวจ
2. ตอบคาถาม
แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง ถูกต้องร้อยละ
ความสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์ของ
70 ขึ้นไป
ปริ มาณทางไฟฟ้า
ปริ มาณทางไฟฟ้า
3. ตอบคาถาม
3. การตรวจ
3. แบบฝึ กหัดที่ 3
ถูกต้องร้อยละ
แบบฝึ กหัดที่ 3 เรื่ อง เรื่ อง การต่อ
70 ขึ้นไป
การต่อวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าแบบ
แบบอนุกรมและแบบ อนุกรมและแบบ
ขนาน
ขนาน
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4. วิเคราะห์ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทานหลายตัวแบบ
อนุกรมและแบบขนานได้

การตรวจแบบฝึ กหัดที่
3 เรื่ อง การต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบ
ขนาน

แบบฝึ กหัดที่ 3 เรื่ อง
การต่อวงจรไฟฟ้า
แบบอนุกรมและ
แบบขนาน

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

5. อธิบายความหมายของ
พลังงานไฟฟ้าได้

ตรวจจากผังมโนทัศน์
เรื่ อง การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
แบบฝึ กหัดเรื่ องการ
หาค่าตัวต้านทาน

ผังมโนทัศน์ เรื่ อง
การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย
แบบฝึ กหัดเรื่ องการ
หาค่าตัวต้านทาน

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ปฏิบตั ิการทดลอง
3. การนาเสนอข้อมูล
และการอภิปราย

1. แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทาง
ก่อนและหลังเรี ยน
2. แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
3. แบบบันทึก
ภาคสนาม
คาถามท้ายกิจกรรมที่
6.3 กระแสไฟฟ้า
และความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของตัวนา
ไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กนั
อย่างไร

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

6. บรรยายการทางานของ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
กระบวนการ (P)

1. คานวณปริ มาณที่เกี่ยวทาง
ไฟฟ้าได้
2. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

การตรวจคาถามท้าย
กิจกรรมที่ 6.3
กระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของตัวนาไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กนั
อย่างไร

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป
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3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์
ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้า
ได้
4. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 1. การตรวจคาถาม
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ ท้ายกิจกรรมที่ 6.4
อนุกรมและขนานได้
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเป็ นอย่างไร
2. การตรวจจาก
คาถามท้ายกิจกรรมที่
6.5 เรื่ องวงจรไฟฟ้า
แบบขนานเป็ น
อย่างไร
3. ตรวจจากใบ
กิจกรรมท้ายบท เรื่ อง
ออกแบบวงจรไฟฟ้า
ภายในห้องได้อย่างไร
5. คานวณพลังงานไฟฟ้าได้
6. คานวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้
7. เขียนแผนภาพและต่อ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่ายในวงจรไฟฟ้า

1. คาถามท้าย
กิจกรรมที่ 6.4
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเป็ นอย่างไร
2. คาถามท้าย
กิจกรรมที่ 6.5 เรื่ อง
วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนานเป็ นอย่างไร
3. ตรวจจากใบ
กิจกรรมท้ายบท
เรื่ อง ออกแบบ
วงจรไฟฟ้าภายใน
ห้องได้อย่างไร

การตรวจจากการตอบ ใบกิจกรรมการ
คาถามใบกิจกรรมการ คานวณค่าไฟบ้าน
คานวณค่าไฟบ้าน
1. การตรวจจากการ
ตอบคาถามท้าย
กิจกรรมที่ 6.7 ตัว
ต้านทานมีหน้าที่อะไร
2. การตรวจจากการ
ตอบคาถามท้าย
กิจกรรมที่ 6.8 ไดโอด
มีหน้าที่อะไร

1. ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป
2. ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป
3. ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

1. กิจกรรมที่ 6.7 ตัว 1. ตอบคาถาม
ต้านทานมีหน้าที่
ถูกต้องร้อยละ
อะไร
70 ขึ้นไป
2. กิจกรรมที่ 6.8
2. ตอบคาถาม
ไดโอดมีหน้าที่อะไร ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป
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คุณลักษณะ (A)
1. ตะหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัยได้

การตรวจใบกิจกรรม
การคานวณค่าไฟฟ้า

ใบกิจกรรมการ
คานวณค่าไฟฟ้า

ตอบคาถาม
ถูกต้องร้อยละ
70 ขึ้นไป

2. นักเรี ยนมีความตรงต่อเวลา 1. ตรงต่อเวลา
2. มีคุณธรรม
จริ ยธรรม
3. นักเรี ยนมีคุณธรรม
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
จริ ยธรรม
4. มีความรับผิดชอบ
4. นักเรี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู ้
5. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง

1. แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ได้คะแนนใน
ระดับ 2 ขึ้นไป
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9. เกณฑ์การประเมิน
1. แบบทดสอบและใบงาน มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
80% ขึ้นไป หมายถึง
ดีมาก
70 – 79%
หมายถึง
ดี
60 - 69%
หมายถึง
ปานกลาง
50 – 59%
หมายถึง
พอใช้
ต่ากว่า 50% หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
2. แบบประเมินคุณลักษณะ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง

3. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
18 – 20 คะแนน หมายถึง
ดีมาก
15 – 17 คะแนน หมายถึง
ดี
12 – 14 คะแนน หมายถึง
ปานกลาง
9 – 11 คะแนน
หมายถึง
พอใช้
ต่ากว่า 8 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุ ง
4. แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
12 – 15 คะแนน หมายถึง
ดี
9 – 12 คะแนน
หมายถึง
พอใช้
5 – 8 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุ ง
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10. บันทึกหลังงานสอน
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผูส้ อน
(นางสาวชยพัทธ์ นาคกุลบุตร)
วันที่........../............/...........
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แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
คำชี้แจง : แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. กฎของโอห์มจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยค่าพื้นฐานอะไรบ้าง (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. กระแส, ความต้านทาน และกำลังไฟฟ้า

ข. แรงดัน, ความต้านทาน และกำลังไฟฟ้า

ค. กระแส, แรงดัน และความต้านทาน

ง. กระแส, แรงดัน และกำลังไฟฟ้า

2. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความต้านทานอย่างไร (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. ความต้านทานน้อย

ข. ความต้านทานมาก

ค. ความต้านทานคงที่

ง. ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3. ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ คือข้อใด
(วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. ประจุไฟฟ้า

ข. กระแสไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. ตัวนําไฟฟาในขอใดเมื่อนํามาตอในวงจรไฟฟาแลวจะทำใหมีกระแสไฟฟาไหลในวงจรมากที่สุด
(วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. มีความต้านทาน 3 โอหม

ข. มีความต้านทาน 5 โอหม

ค. มีความต้านทาน 6 โอหม

ง. มีความต้านทาน 7 โอหม

5. ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่มีความต้านทาน 10 โอห์ม มีขนาด 12 แอมแปร์จงหาค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. 110 V

ข. 120 V

ค. 210 V

ง. 220 V

6. ไฟท้ายของรถยนต์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่า 0.50 แอมแปร์ ความ
ต้านทานของไฟท้ายรถยนต์มีค่าเท่าไร (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. 10 โอห์ม

ข. 14 โอห์ม

ค. 20 โอห์ม

ง. 24 โอห์ม
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7. ลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม ถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดตัวนำ
นี้มีค่า 50 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำนี้มีค่ากี่แอมแปร์ (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. 1 แอมแปร์

ข. 5 แอมแปร์

ค. 5.1 แอมแปร์

ง. 60 แอมแปร์

8. ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามข้อใด (วิเคราะห์
ความสัมพันธ์)

ก.

ข.

ค.

ง.

9. เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือข้อใด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก.แอมมิเตอร์

ข. โอห์มมิเตอร์

ค. โวลต์มิเตอร์

ง.กัลวานอมิเตอร์

10.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร
ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าและต่อแบบขนานคร่อมจุดสองจุดที่ต้องการวัด
11. การต่อวงจรในข้อใดที่ให้ความสว่างน้อยที่สุด (วิเคราะห์ความสำคัญ)

ก.

ข.

ค.

ง.
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12. ถ้านักเรียนมีหลอดไฟฟ้าเหมือนกันทุกประการจำนวน 6 หลอด นักเรียนจะต่อหลอดไฟฟ้าใน
วงจรอย่างไร เพื่อให้ได้ความสว่างมากที่สุด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. ต่อ 6 หลอด แบบขนาน
ข. ต่อ 6 หลอด แบบอนุกรม
ค. ต่อขนาน 2 หลอด 3 ชุด แล้วต่ออนุกรมกัน
ง. ต่ออนุกรม 3 หลอด 2 ชุด แล้วต่อขนานกัน
13. หลอด A และหลอด B มีจำนวนวัตต์ต่างกันต่ออนุกรมกันข้อความใดเป็นจริง (วิเคราะห์
ความสัมพันธ์)
ก. หลอด A และหลอด B สว่างเท่ากัน
ข. ถ้าหลอด A ดับหลอด B จะไม่ดบั
ค. ถ้าหลอด B ดับหลอด A จะไม่ดบั
ง. ถ้าหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
14. ข้อใดคือความสัมพันธ์ของความต้านทานและการไหลของกระแสไฟฟ้า (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. ความต้านทานน้อย กระแสไฟฟ้าไหลได้น้อย
ข. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ค. ความต้านทานมาก กระแสไฟฟ้าไหลมาก
ง. ความต้านทานมาก กระแสไฟฟ้าไหลน้อย
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15. หลอดไฟฟ้าหลอดใดต่อแบบขนาน และหลอดไฟฟ้าหลอดใดต่อแบบอนุกรม

(วิเคราะห์ตวามสัมพันธ์)
ก. 1, 2 ต่อแบบอนุกรม 3, 4 ต่อแบบขนาน
ข. 1, 2 ต่อแบบขนาน 3, 4 ต่อแบบอนุกรม
ค. 1, 3 ต่อแบบอนุกรม 2, 4 ต่อแบบขนาน
ง. 1, 4 ต่อแบบอนุกรม 2, 3 ต่อแบบขนาน
16.

ตัวต้านทานรวมเป็นเท่าใด (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. 2 โอห์ม

ข. 3 โอห์ม

ค. 4 โอห์ม

17. คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าตรงกับข้อใด
ก. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานจลน์
ข. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล
ค. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน
ง. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์

ง. 5 โอห์ม
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18. จากข้อมูลในตาราง หลอดไฟ A ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าหลอดไฟ B กีห่ น่วย เมื่อกำหนดให้ 1
หน่วย เท่ากับ 1 กิโลวัตต์ / ชัว่ โมง (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)

ก. 3.00 หน่วย
หน่วย

ข. 8.25 หน่วย

ค. 11.25 หน่วย

ง. 55.00

19. ถ้าต่อตูเย็นกับความต่างศักย 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟาไหลผ่าน 1.2 แอมแปร ตูเย็นเครื่องนี้มี
กําลังไฟฟ้าเท่าไร (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. 183.3 วัตต
วัตต์

ข. 264.0 วัตต

ค. 440.0 วัตต

ง. 545.4

20. หลอดไฟฟ้าขนาด 220V 80W ถ้าใชนาน 20 ชั่วโมงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิต (วิเคราะห์
เชิงหลักการ)
ก. 0.8 ยูนิต

ข. 1.6 ยูนิต

ค. 2.4 ยูนิต

ง. 3.2 ยูนิต

21. หลอดไฟฟ้าเรืองแสงขนาด 40 วัตต์ 220 โวลต์กับหลอดไฟฟ้าธรรมดา 100 วัตต์ 110 โวลต์ เปิด
นาน 10 ชั่วโมง เท่ากันจะเสียค่าไฟฟ้าต่างกันเท่าใด (ราคายูนิตละ 2 บาท) (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. 1.20 บาท

ข. 1.70 บาท

ค. 3.20 บาท

ง. 2.20 บาท

22. ข้อสรุปใดผิด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. เมื่อกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟมีผลทำให้วงจรไฟฟ้าเปิด
ข. การต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านควรต่อแบบขนาน
ค. ถ้าฟิวส์ขาดไม่ควรใช้ลวดทองแดงต่อแทน เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
ง. ฟิวส์ สวิตช์ และสะพานไฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปิดและเปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน
23. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ามากที่สุด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. ตู้เย็น 200 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง

ข. เครื่องซักผ้า 150 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง

ค. โทรทัศน์สี 100 W ใช้นาน 5 ชั่วโมง

ง. เตาไฟฟ้า 1,100 W ใช้นาน 20 นาที
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24. ขนาดของฟิวส์มักจะบอกเป็นค่าอะไร (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. กระแสไฟฟ้า

ข. การนำไฟฟ้า

ค. ความต้านทานไฟฟ้า

ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า

25. การที่เราหมุนเครื่องรับวิทยุ เพื่อรับสถานีตา่ ง ๆ เกี่ยวข้องกับข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. ปรับค่าตัวเก็บประจุ

ข. ปรับค่าตัวต้านทานในวิทยุ

ค. เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าวิทยุ

ง. เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เผาไส้หลอดวิทยุ

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
ข. อุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของประจุ
ค. อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
ง. อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
พิจารณาสัญลักษณ์ต่อไปนี้แล้วตอยคำถามข้อ 27

27. สัญลักษณ์ของไดโอด คือข้อใด (วิเคราะห์เชิงหลักการ)
ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

28. สัญลักษณ์ใดที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้า (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก.
ข.
ค.
ง.
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29.

การเรียงลำดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญลักษณ์ 1–4 ข้อใดถูกต้อง (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. แบตเตอรี่ สวิตช์ ไดโอด แอมมิเตอร์
ข. แบตเตอรี่ ไดโอด สวิตช์ ตัวต้านทาน
ค. ตัวต้านทาน สวิตช์ ไดโอดแอมมิเตอร์
ง. ตัวต้านทาน แบตเตอรี่ สวิตช์ แอมมิเตอร์
30.

จากรูป เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด (วิเคราะห์ความสำคัญ)
ก. LED

ข. LDR

ค. ตัวต้านทาน

ง. ตัวเก็บประจุ
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน
1. ให้นักเรียนบอกปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้มากที่สุดในเวลา 5 นาที (ความคิด
คล่องตัว)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จากข้อที่ 1 แบ่งประเภทของปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามสาเหตุของปัญหาให้
ได้มากที่สุดในเวลา 5 นาที (ความคิดหยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3. ให้นักเรียนเลือกปัญหาจากข้อที่ 1 มา 3 ปัญหา พร้อมทั้งคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (ความคิด
ริเริ่ม)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ..........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนต่อเติมรูปต่อไปนี้ให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้านของนักเรียน ตามจินตนาการของตนเอง พร้อมตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ...............................................................

ชื่อภาพ...............................................................
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ภาพต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 9-12

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/east/1279459
7. ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพมาให้
มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที (ความคิดคล่องตัว)
........................................................................................................................... .....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. จากภาพให้นักเรียนเขียนสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการในภาพมาให้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที
(ความคิดยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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9. ให้นักเรียนบอกแนวทางการแก้ปัญหาหรือออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขหรือป้องกันการเกิด
เหตุการณ์จากในภาพที่กำหนดให้ (ความคิดริเริ่ม)

................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ให้นักเรียนออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงที่จะใช้ในเหตุการณ์ข้างต้นได้ ตามจินตนาการของ
นักเรียน
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“ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)” เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โดยรถ EV จะใช้พลังงานจากไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันหรือพลังงานอื่น ๆ ระบบรถไฟฟ้าจะเก็บ
พลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้และแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนยานยนต์
จากข้อความดังกล่าวใช้ตอบคำถามข้อ 10-12

ที่มา : thailandindustrialtoday.com/นักวิจัย-สกว-ชี้ยานยนต์ไ/
9. จากข้อความดังกล่าว ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างรถยนต์ธรรมดาทั่วไปกับยานยนต์ไฟฟ้า
มาให้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที (ความคิดคล่องตัว)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. จากข้อความดังกล่าว ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้ามาให้มากที่สุดภายในเวลา 5
นาที (ความคิดยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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11. ให้นักเรียนออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าใบแบบของตนเอง พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติต่าง ๆ ของยาน
ยนต์ไฟฟ้า

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. ให้นักเรียนต่อเติมรูปต่อไปนี้ให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ มีความหมาย ตามจินตนาการของตนเอง
พร้อมตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ.......................................................

ชื่อภาพ................................................................
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แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
1. จงบอกวิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยมาให้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที
(ความคิดคล่องตัว)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จากข้อที่ 1 ให้นักเรียนแบ่งประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที
(ความคิดหยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. จากข้อที่ 1 ให้นักเรียนออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามา 1 ชนิด ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
มากที่สุดพร้อมทั้งอธิบายหลักการการทำงานของอุปกรณ์ที่นักเรียนออกแบบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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4. ให้นักเรียนต่อเติมรูปต่อไปนี้ให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัด
ไฟฟ้าภายในบ้านของนักเรียน ตามจินตนาการของตนเอง พร้อมตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ...............................................................

ชื่อภาพ...............................................................
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“อากาศร้อนส่งผลให้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น” อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 36-40 องศาเซลเซียสทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทำความเย็นทำงานหนักและใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ประชาชนทำงานที่
บ้าน (WFH) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าระยะเวลามากขึ้นเปิดแอร์นานขึ้น เปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง มีการใช้น้ำมาก
ขึ้นทำให้ปั๊มน้ำมีการทำงานบ่อยจึงทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จากข้อความดังกล่าวใช้ตอบคำถาม
ข้อ 10-12
5. ให้นักเรียนบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานมากที่สุดในช่วงทำงานที่บ้าน (WFH) มาให้มากที่สุดภายใน
เวลา 5 นาที (ความคิดคล่องตัว)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ให้นักเรียนจำแนกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากข้อ 10. มาให้หลากหลายประเภทมาก
ที่สุดภายในเวลา 5 นาที เช่น ประเภทให้ความเย็น เป็นต้น (ความคิดยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ให้นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาจากข้อความดังกล่าวและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในช่วงการ
ทำงานที่บ้าน (WFH) (ความคิดริเริ่ม)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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8. ให้นักเรียนต่อเติมรูปต่อไปนี้ให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ประหยัดไฟฟ้าเมื่อต้องทำงานที่บ้าน ตามจินตนาการของตนเอง พร้อมตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ...............................................................

ชื่อภาพ...............................................................
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ภาพต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามของ 9-12

ที่มา : https://health.mthai.com/howto/health-care/19913.html
9. ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพมาให้
มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที (ความคิดคล่องตัว)
........................................................................................................................... .....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. จากภาพให้นักเรียนเขียนสาเหตุที่จะทำให้เกิดเหตุการในภาพมาให้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที
(ความคิดยืดหยุ่น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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11. จากภาพให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดเหตุการณ์ในภาพ (ความคิดริเริ่ม)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
12. ให้นักเรียนต่อเติมรูปต่อไปนี้ให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการ
ถูกไฟดูด ตามจินตนาการของตนเอง พร้อมตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ...............................................................

ชื่อภาพ...............................................................
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