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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อ

ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาชีววิทยาเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของเซลล์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษา เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา
ชีววทิยาของนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาโดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งหน่ึง จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน 1 ห้องเรียน 
ไดม้าจากการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 
เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์จ านวน 4 แผน แบบบนัทึกภาคสนาม แบบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบวดัเจตคติต่อ
การเรียนชีววิทยา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ท าให้นักเรียนมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนไดล้งมือปฏิบัติผ่าน
กระบวนการออกแบบเพ่ือแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดท าให้สามารถเช่ือมโยงความรู้ได ้จึงเกิดการเขา้ใจเน้ือหา
ไดดี้ข้ึน โดยนักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกับ
เกณฑท่ี์ก าหนด อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววทิยาอยูท่ี่ร้อยละ 71.73  ซ่ึง
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สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 2) นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาชีววทิยา ค่าเฉล่ียจากแบบประเมินเจตคติเท่ากบั 3.88±0.87 

 
ค ำส ำคญั: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน วิจัยเชิงปฏิบัติการ  

 
Abstract 
 This study is a part of the research entitled “Effects of Using STEM Learning Approach on Scientific 
Creative Thinking of Grade 10 students in the Biology Topic of Cell Structure and Function”, and the objectives were 
1 )  to study level of student achievement after learning biology in the topic of cell structure and function through the 
STEM learning approach and study learning achievement by comparing with criteria, and 2) to study students’ attitude 
towards learning biology after the implementation of STEM learning approach. The sample group of this research was 
grade 10 students at a regional science school in Pathum Thani province during the first semester of academic year 
2018. 23 students from a classroom were purposively sampled. The research tools were 4 lesson plans of STEM 
learning approach in biology in the topic of cell structure and function, field notes, questionnaire of learning 
achievement and attitude learning test.  The data were analyzed using a descriptive statistic including mean score, 
standard deviation and one sample t-test. The results presented that 1 )  the learning management based on the STEM 
learning approach had successfully encouraged students to explore the lessons through a self-study and students took 
action through the design process to solve problems from a defined situation. As a result, the biology learning 
achievement was rated at good level and mean score was 71.73 percent which was higher than criteria score of 70% 
and there was significant difference in the student’s achievement before and after using STEM learning approach at 
.05 confident interval. In addition, the students had positive attitude towards learning biology with an average value 
from attitude questionnaires at 3.88± 0.87 
 
Keywords: STEM learning approach, learning achievement, attitude towards learning, action research,  
 
1. บทน า 

วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกยคุใหม่ของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นโลกท่ีมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
ท าให้เกิดกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของมนุษย ์ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับ
ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความต่ืนตวัเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะและความรู้ท่ีพร้อมส าหรับการออกไปด ารงชีวติ
ในโลกของศตวรรษท่ี 21 (จินตนา ศิริธัญญารัตน์ และวิสาข์ จติัวตัร์ , 2558) อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณภาพ
การศึกษาของไทยจากสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีไดร่้วมมือกบัองคก์ารเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ในการ
จดัโครงการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดย
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มีการประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียนท่ีมีอาย ุ15 ปี ในดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แนวโนม้จาก
การประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 ของประเทศไทยพบวา่ ผลการประเมินทั้งสามดา้นมีแนวโนม้ลดลง แมว้า่
ช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมินดา้นวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโนม้สูงข้ึน แต่ใน 
PISA 2015 ทั้งสามดา้นกลบัมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นดา้นท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด (ลดลง 32 
คะแนน) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์(ลดลง 23 คะแนน) ซ่ึงทั้งสองดา้นลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์ พบวา่คะแนนเฉล่ียวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนไทย คือ 421 คะแนน อยูใ่นช่วงล าดบัท่ี 51 - 57 ซ่ึง
ต ่ากว่าค่าเฉล่ียมาตรฐานของ OECD (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ซ่ึงผลจากการ
ประเมิน PIZA นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของระบบการศึกษา โดยเฉพาะในดา้นวทิยาศาสตร์ท่ียงัขาดการเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียนใหมี้สมรรถนะในการแข่งขนักบัประชาคมโลก ดงันั้นการจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เพ่ือพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคลอ้งกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) ในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์ครูจึงต้องป รับบทบาทจาก
ผูป้้อนขอ้มูล (instructor) เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า (Coaching) และผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) และมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด เพ่ือให้
ไดท้ั้ งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แลว้น าผลท่ีไดม้าจดัระบบเป็น
หลกัการ แนวคิด และองคค์วามรู้ และให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือ
ปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จึงเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัซ่ึงมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้
และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (วรรณธนะ ปัดชา และสืบสกุล อยูย่ืนยง, 2559)โดยสะเต็มศึกษาเป็นกระบวนการสอน
แบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระ ระหวา่งศาสตร์สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : 
T) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) โดยน าจุดเด่นของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสาน
กนั (พรทิพย ์ศิริภทัราชยั, 2556) ผ่านกระบวนการออกผลงาน ซ่ึงอาจเป็นวิธีการหรือส่ิงประดิษฐ์ข้ึนมาเพ่ือแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง โดยนกัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาและทกัษะในสาขาวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 
21 ไปพร้อมกนัดว้ย (อาทิตย ์ฉิมกลุ, 2559) ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจะประกอบไปดว้ย 6 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.ขั้นระบุปัญหา 2.ขั้นรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 3.ขั้นออกแบบวิธีการแกปั้ญหา 
4.ขั้นวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา 5.ขั้นทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน และ 6.ขั้น
น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2561) 

ในดา้นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา มีบทบาทส าคญัยิ่งส าหรับสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะ
ชีววทิยาเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัเป็นพ้ืนฐานของเทคโนโลยชีีวภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2553) โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาชีววิทยาและ 
เน้ือหาส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการเขา้ใจและท่องจ า ท าให้เป็นเร่ืองท่ียากส าหรับนักเรียน นอกจากน้ีนกัเรียนไม่สามารถ
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มองเห็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลไ์ดด้ว้ยตาเปล่า ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจในเน้ือหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง แต่อยา่งไรก็ดี
เม่ือมีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา นกัเรียนจะไดมี้การเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเพ่ือแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีเรียนและชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความ
ต่ืนเตน้ และทา้ทายกบัการเผชิญปัญหา รวมถึงไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงอาจท าให้นกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ข้ึน และ
เกิดกระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) ส าหรับการ
ประเมินความรู้ท่ีนักเรียนได้สร้างข้ึนและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และเม่ือมีการน าความรู้มาออกแบบผลงานจะท าให้นกัเรียน
เขา้ใจเน้ือหาชีววิทยาอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน (สมรัก อินทวิมลศรี, 2560) นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด 
สะเต็มศึกษา อาจส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีอยูดี่ต่อวิชาชีววิทยาอีกดว้ย เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย นักเรียนมีการบูรณาการความรู้และไดล้งมือปฏิบติัจริง 
(Tseng, Chang, Lou, & Chen, 2013) 

จากปัญหาและความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจน าวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือส่งเสริมระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววทิยา ในเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์และเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีววทิยา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บทั้ง
ความรู้ กระบวนการ และเจตคติ และสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั กบัหลากหลาย
ศาสตร์วชิาเพ่ือน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติและการประกอบอาชีพ และด ารงชีวติไดใ้นโลกยคุใหม่ของศตวรรษท่ี 21 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา เร่ือง
โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลเ์ม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิาชีววทิยาของนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา
เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นวจิยัแบบการทดลองเบ้ืองตน้ (Pre-experimental research) ซ่ึงเป็นการออกแบบการวจิยัท่ีมี

กลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียวและสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดม้าจากกระบวนการสุ่มและไม่มีกลุ่มควบคุม (สมรัก อิน
ทวิมลศรี, 2560) และใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart 
ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสังเกต (Observing) และขั้นการ
สะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting)  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 ในรายวชิาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ จ านวน 6 หอ้งเรียน ซ่ึงมีนกัเรียนจ านวน 144 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี  
การเลือกโรงเรียน 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง  (Purposive sampling) โดยโรงเรียนท่ีเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

วิจยั มีเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกโรงเรียน ดงัต่อไปน้ี โรงเรียนท่ีเลือกเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาขนาดกลาง 
ประเภทสหศึกษา ตั้งอยูใ่นสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 นอกจากน้ียงัเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ท่ีเน้นดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และยงัมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เช่น อาคาร
ห้องสมุด อาคารโครงงานและนวตักรรมโดยมีห้องสะเต็มท่ีได้สนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียน ดังเอกลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีตอ้งการให้นักเรียนเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมและโครงงานบน
พ้ืนฐานสะเต็มยกก าลงัสอง รวมถึงมีอินเตอร์เน็ตท่ีอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียน และโรงเรียน
ยงัสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบเนน้การใชกิ้จกรรมมากกวา่การบรรยาย รวมถึงมีห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งวจิยั   
ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) คือ เลือกนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลงั

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 23 คน เป็น
นกัเรียนชาย จ านวน 9 คน และนกัเรียนหญิงจ านวน 14 คน ทั้งน้ีนกัเรียนกลุ่มป้าหมายมีลกัษณะและธรรมชาติของการ
เรียนวทิยาศาสตร์ดงัน้ี (1) นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อการเรียน และรู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองเป็นอยา่งดี เช่น ส่งงานครบตามก าหนดเวลา และเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัให้
ความร่วมมือกบักิจกรรมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี (2) นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง และมีความใฝ่รู้ โดยสงัเกตเห็นจากตอบค าถามในชั้นเรียน เป็นตน้ 

เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ท่ีไดรั้บการสอบคดัเลือกมาและมี
ความมุ่งหวงัท่ีจะประกอบอาชีพดา้นวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ นกัเรียนจึงมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และให้ความร่วมมือกบักิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสืบ
คน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ท่ีเนน้การบูรณาการ
ความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหส้ามารถสร้างผลงานหรือนวตักรรมจากปัญหาท่ีก าหนดใหไ้ด ้ดงันั้นจาก
รายละเอียดขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้ได้รับทั้ งความรู้ 
กระบวนการ และเจตคติ และสามารถเช่ือมโยงความทางวทิยาศาสตร์กบัหลากหลายศาสตร์วชิาเพ่ือน าผลการเรียนรู้ไป
ใชใ้นชีวติและการประกอบอาชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนนั้นมีสมรรถนะในการแข่งขนักบันานาชาติ และด ารงชีวติไดใ้นโลกยคุ
ใหม่ของศตวรรษท่ี 21 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

719 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ืองโครงสร้างและ

หนา้ท่ีของเซลล ์ในรายวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต จ านวน 4 แผน โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ จ านวน 14 คาบ คาบ
ละ 50 นาที โดยแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง หนา้ท่ี และประเภทของเซลล ์2) การเคล่ือนท่ีของ
สารผ่านเขา้ออกจากเซลล ์3) การติดต่อและการส่ือสารระหวา่งเซลล ์4) วฏัจกัรของเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์โดยผ่าน
การแนะน าเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขและสรุปผลการน าไปใชไ้ดจ้ริง จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และครูพ่ีเล้ียง 

3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกภาคสนาม โดยผ่านการแนะน าแกไ้ขปรับปรุง
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และครูพ่ีเล้ียง 

3.3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เร่ือง 
โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์จ านวน 30 ขอ้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ตามแนวคิดของ (Klopfer,1971) ซ่ึงพฤติกรรม
ท่ีตอ้งการวดั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความจ า 2) ความเขา้ใจ 3) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) การน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้ผ่านการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective Congruence: 
IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 - 1.00 จากนั้นน าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววทิยาท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีผ่านการเรียนเร่ือง
โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลม์าแลว้ จากนั้นตรวจสอบค่าความยากง่ายซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.63 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหวา่ง 0.20 - 0.40 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.87 และแบบวดัเจตคติของนกัเรียนต่อวิชาชีววิทยา
อา้งอิงจาก (พรพรรณ โฉมวงษ,์ 2560) ซ่ึงไดท้ดลองใชก้บันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีผ่านการเรียนเร่ือง
โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลม์าแลว้ จ านวน 15 ขอ้ มีขอ้ค าถามประเภททางบวก 10 ขอ้ และ ขอ้ค าถามประเภททาง
ลบ 5 ขอ้ รวม 15 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัเจตคติ ตั้งแต่ 0.67-1.00 โดยใช ้มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ตามวิธีการของ Linkert ซ่ึงมีตวัเลือกใหเ้ลือก 5 ขอ้ โดยถือเกณฑน์ ้ าหนกัในการใหค้ะแนนตวัเลือกของขอ้
ค าถามประเภททางบวก และ ประเภททางลบตามเกณฑ์ของ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2530) แบบสอบถามวดัเจตคติเป็น
แบบประเมินโดยใหผู้เ้รียนประเมินตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑใ์นการคิดคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งฉบบั
และการแปรผลคะแนนตามเกณฑข์อง (ศกัด์ิชยั เสรีรัฐ, 2530) ดงัน้ี  

ถา้คะแนนเฉล่ียมีค่านอ้ยกวา่ 1.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีอยา่งมากต่อวชิาชีววทิยา 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.56 – 2.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิาชีววทิยา 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.56 -3.55 แสดงวา่มีเจตคติปานกลางต่อวชิาชีววทิยา 
 ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.56 – 4.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีววทิยา 
ถา้คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีอยา่งมากต่อวชิาชีววทิยา 
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3.4 วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4.1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงเรียน รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และ บริบทของนกัเรียน 
3.4.2 ท าการปฐมนิเทศเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี ขอ้ตกลง ของนกัเรียนและผูว้ิจยั ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทราบ 
3.4.3 ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ก่อนการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเตม็ศึกษา  
3.4.4 ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์โดยจดัการเรียนรู้

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน 4 แผน ใชเ้วลา 14 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
3.4.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล และสะทอ้นผลการปฏิบติัโดยใชเ้คร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติัไดแ้ก่ แบบบนัทึก

ภาคสนาม 
3.4.6 เม่ือส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ  

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววทิยาและแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวิชาชีววิทยาหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็
ศึกษา ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยามีเกณฑก์ารให้คะแนนคือตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
แลว้ประเมินผลคะแนนเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี จากนั้นน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ สรุปผล 
และแปรผลขอ้มูลต่อไป 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ารประเมินผลสมัฤทธ์ิของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)   

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย 
80-100 ดีเยีย่ม 
70-79 ดี 
60-69 พอใช ้
50-59 ผา่น 
40-49 ไม่ผา่น 

 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเฉล่ียร้อยละ (�̅�ร้อยละ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และยงัทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาชีววทิยา 
ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนดว้ยสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) ซ่ึงทดสอบแบบทางเดียว (One-tailed 
test)โดยก าหนดระดบันัยส าคญัท่ี .05 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาชีววิทยากบัเกณฑ์ระดบั “ดี” โดยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 70 ดว้ยสถิติทดสอบที ของกลุ่มตวัอยา่งเดียวเทียบกบั
เกณฑ ์(One sample t-test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี .05 และมีการน าเสนอผลงานในลกัษณะการบรรยาย  
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4. ผลการวจิยั 
4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววทิยา ระหวา่งก่อน

เรียนและหลงัเรียนดว้ยสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตาราง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเฉล่ียร้อยละ (�̅�ร้อยละ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ระหวา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

ค่าสถิติ  
คะแนน 

N �̅� �̅�ร้อยละ S.D. t p 

ก่อนเรียน 23 14.04 46.8 4.50 
9.02 .000* 

หลงัเรียน 23 21.52 71.73 4.60 

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 14.04
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา
เฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 21.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.73 เม่ือตรวจสอบค่าเฉล่ีย ระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาชีววทิยาก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.2 ระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเตม็ศึกษา เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียร้อยละ (�̅�ร้อยละ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t ของกลุ่มตวัอยา่งเดียวเทียบกบัเกณฑ ์(One sample t-test) ร้อย
ละ 70 ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนชีววิทยา 

คะแนน
เตม็ 

ค่าสถิติ 
เกณฑร้์อยละ
ระดบัดีข้ึนไป 

t p 

  �̅�ร้อยละ S.D.    
คะแนนรวม 30 71.73 15.34 >70 0.544 0.296 

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา นกัเรียนมีคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาเท่ากบั 71.73 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยากบัเกณฑ์ระดบัระดบัดี โดยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ70 ดว้ยสถิติทดสอบทีของกลุ่ม
ตวัอย่างเดียวเทียบกบัเกณฑ์ (One sample t-test) พบว่านักเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชีววทิยามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิาวทิยาของนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 
เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์แบบวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาวิชาวิทยา 

ความคดิเห็นของนักเรียน ค่าเฉลีย่ แปลผลคะแนน 
1. ฉนัรู้สึกวา่วิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์เป็น

เร่ืองน่าสนุก 
4.04  

2. การเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์ท าให้
ฉนัมีความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมข้ึน 

4.00  

3. ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของเซลล ์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของฉนัได้ 

3.78  

4. การเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์เปิด
โอกาสให้ฉนัไดท้ดสอบความคิดของฉัน 

4.13  

5. ครูผูส้อนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์เปิด
โอกาสให้ฉนัคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

4.13  

6. การเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์ช่วยให้
ฉนัมีทกัษะท่ีจ าน าไปใชป้ระโยชน์นอกห้องเรียน 

3.61  

7. นกัเรียนรู้สึกวา่วิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
น่าเบ่ือเพราะยาก 

3.17  

8. การท ากิจกรรมท าให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมากยิ่งข้ึน 4.39  
9. การเรียนในวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์มกั

ใชค้  าถามท่ีท าให้นกัเรียนสงสยัและอยากหาค าตอบนั้น 
3.87  

10. เม่ือเกิดความสงสยันกัเรียนมกัจะซกัถามทุก ๆ คร้ัง 3.43  
11. นกัเรียนรู้สึกกงัวลเม่ือไดท้  ากิจกรรมในคาบเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 

เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
4.00  

12. นกัเรียนชอบให้ครูบอกและเฉลยค าตอบมากกวา่ไปหาความรู้ดว้ยตนเอง 3.13  
13. การเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลน์ั้น 

ไม่ไดท้  าให้ฉนัเขา้ใจอะไรมากยิง่ข้ึน 
3.96  

14. การเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์ท าให้
เขา้ใจกระบวนการของเซลล ์การล าเลียงสารผ่านเซลล ์การส่ือสารระหวา่ง
เซลล ์และการแบ่งเซลล ์

4.04  

15. นกัเรียนไม่ชอบเรียนวิชาพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
เซลล ์จากกิจกรรมอ่ืน ๆ เพราะวา่การเรียนเท่าท่ีครูสอนในสไลดก์็เพียงพอแลว้ 

4.43  

ค่าเฉล่ีย 3.88 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีววิทยา 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87  
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จากตารางท่ี 3 พบวา่คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามวดัเจตคติทั้งฉบบั จ านวน 15 ขอ้ เก่ียวกบัการเรียนวิชา
ชีววิทยาทั้งขอ้ค าถามประเภททางบวกและทางลบ มีค่าเท่ากบั 3.88± 0.87 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑใ์นการคิดคะแนนเฉล่ีย
ของแบบสอบถามตามเกณฑข์อง (ศกัด์ิชยั เสรีรัฐ, 2530) แสดงวา่ใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาชีววทิยา  

 
5. การอภิปรายผล 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถส่งเสริมระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาอยู่ใน
ระดบัท่ีดี ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาชีววิทยาอยู่
ในระดบัดี มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 
และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการดงักล่าว ท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาชีววทิยา เน่ืองจากการก าหนด
สถานการณ์เพ่ือให้นกัเรียนออกแบบช้ินงานเพ่ือแกปั้ญหา โดยให้บูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชานั้น สามารถทา้
ทายใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ รวมถึงขั้นตอนท่ีท าใหน้กัเรียนตอ้งมีการสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเองนั้นจะท าใหน้กัเรียนจ า
ความรู้นั้นไดดี้ยิ่งข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น กิจกรรมจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง โครงสร้าง หนา้ท่ี และประเภทของ
เซลล ์มีการก าหนดสถานการณ์ ใหผู้เ้รียนอยูใ่นโลกหลงัจาก ท่ีโลกล่มสลาย และใหน้กัเรียนออกแบบพาหนะท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได ้โดยใชค้วามรู้จากเร่ืองโครงสร้าง และหนา้ท่ีของเซลลอ์อกมาเป็น ภาพ 2 มิติ พร้อมอธิบายรายละเอียด วา่
แต่ละส่วนมีหน้าท่ีหรือประโยชน์อย่างไร ต่อการอยู่รอดและด ารงชีวิตในสถานการณ์ท่ีไม่มีน ้ า ไม่มีอาหาร ซ่ึงจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดน้ีนกัเรียนตอ้งมีการบูรณาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ก่อน เช่นความรู้เร่ืองโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ
เซลลน์อกจากน้ีนกัเรียนยงัไดมี้การสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น ขอ้มูลยานพาหนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชอ้อกแบบ
ช้ินงานโดยผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และใช้มาตราส่วนในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือก าหนดขนาดของ
ยานพาหนะดงัแสดงในรูปท่ี 1 ท าใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และมีความเขา้ใจใน
การท างานของออร์แกเนลลท่ี์อยูใ่นเซลลไ์ดดี้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนกัเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน และอยูใ่นระดบัท่ีดี ซ่ึงผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทิตย ์ ฉิมกลุ ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีได้
ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงนักเรียนท่ีเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีร้อยละคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลงัเรียนเท่ากบั 75.65 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ
ร้อยละ 70 ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัดีและนักเรียนสามารถน าความรู้หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใชอ้ยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ชีววทิยาตามแนวคิดสะเตม็ศึกษามีขั้นตอนศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงนกัเรียนมีโอกาสไดสื้บคน้ขอ้มูล
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งนกัเรียนมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาต่าง ๆ ในชั้นเรียนเพ่ือน ามา
ซ่ึงการไดอ้งคค์วามรู้ส าหรับใชใ้นการออกแบบการแกปั้ญหา ซ่ึงการท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสสืบคน้ขอ้มูลจึงส่งเสริมให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี (อาทิตย ์ฉิมกลุ, 2559)  ดงันั้นการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในห้องเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมสะเต็ม ซ่ึงต่อไปในอนาคตอาจจะมีการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีสามารถส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะของผูเ้รียนในดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทกัษะท่ีจ าเป็นต่อศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์หรือ ทกัษะ
ในการแกปั้ญหา เป็นตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถอยูร่อดไดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและเพื่อให้สอดคลอ้ง
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กบัยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอ้งการสร้างนวตักรเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และจากผลการวดัเจตคติ
ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีความชอบท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลด้วยตนเอง
มากกวา่ใหค้รูมาบอกและสอนทุกอยา่งหมดหนา้หอ้ง และนกัเรียนสนุกกบัการท่ีจะใหค้รูจดักิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนมาเสริม
เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความสงสัย และอยากคน้หาค าตอบ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไม่รู้สึกกงัวลในการเรียนตามแนวคิดสะ
เตม็ศึกษาและยงัรู้สึกวา่ไดค้วามรู้และเกิดความเขา้ใจมากข้ึนจากการจดัการเรียนรู้แบบน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1 ยานพาหนะท่ีนกัเรียนออกแบบจากแผนการเรียนรู้เร่ือง โครงสร้าง หนา้ท่ี และประเภทของเซลล ์
 

6. บทสรุป 
การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ โดยใชรู้ปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษาซ่ึงเนน้การบูรณาการศาสตร์ความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและเพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาของนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ในเร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม
นักเรียนทั้งหมด 23 คน ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์จ านวน 4 แผน ใชเ้วลาใน
การจดัการเรียนรู้ จ านวน 14 คาบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาชีววิทยา และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เน่ืองจากนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และหลงัจากการจดัการเรียนรู้ค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาอยูใ่นระดบัดีเม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ท่ีก าหนด และดา้นเจตคติของ
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นกัเรียนท่ีมีต่อวิชาชีววิทยาพบวา่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ถึงแมว้ิชาชีววิทยาจะเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหา
เยอะ และบางเร่ืองเป็นการศึกษาในเร่ืองท่ีนักเรียนไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จึงท าให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือ
หน่ายแต่การจดัรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษานั้นมีกิจกรรมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหต่ื้นตวัอยูเ่สมอ ท าใหผู้เ้รียน
มีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียน อย่างไรก็ดีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นนกัเรียนควรไดล้งมือประดิษฐ์ช้ินงานจริง เพ่ือแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด แต่เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลา เพราะการประดิษฐ์ช้ินงานและการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์วิชา ตอ้งใชร้ะยะเวลา
พอสมควร รวมถึงบริบทของโรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าท่ีอยู่ห่างไกล ท าให้ไม่สะดวกต่อการจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการวางแผนในเร่ืองระยะเวลา และการจดัจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดล้งมือประดิษฐช้ิ์นงานเพ่ือแกปั้ญหา 
 
7. กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. กนกพร ฉายะบุระกุล อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยเหลือการท าวทิยานิพนธ์
คร้ังน้ีตลอดจนแนวทางปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆอยา่งใกลชิ้ดเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ นางสาว ทิชากร สัตยจ์ริง ครูช านาญการ และ นางสาวศุภลกัษณ์ ห้วยหงษท์อง ครูช านาญ
การ ซ่ึงเป็นครูพ่ีเล้ียงในการฝึกประสบการณ์การสอน ท่ีให้ค  าแนะน า แนวทางการจดัการและแกปั้ญหา ในการจดัการ
เรียนการสอน 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนการวิจยัจากโครงการส่งเสริมการผลิตผูส้อนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) จากสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  
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