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บทคัดย ่อภาษาไทย  

61263318 : หลกัสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : สะตีมศึกษา, การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงานเป็นฐาน, ทกัษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์, การสร้างสรรค์
นวตักรรม 

นางสาว จินตหรา ค าภาพกัตร์: การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วดักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน 

 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง 

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงาน
เป็นฐาน 2) เพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 3) เพ่ือศึกษาการสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน และ 4) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 
โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 12 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม 3) แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  4) แบบ
ประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดสะตีม
ศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 

               ผลการวิจยัพบว่า 

1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ืองส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2) ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชส้ะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน อยูใ่นระดบัดี 

3) ผลการศึกษาการสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีม
ศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน อยูใ่นระดบัดี 

4) ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา  (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 4 ท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

61263318 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : STEAM Education, Project Based Learning, Science Process, Creative Innovation 

MISS CHINTARA KHAMPHAPHAK : SCIENCE LEARNING BY USING STEAM 
WITH PROJECT BASED LEARNING SUPPORTING SCIENCE PROCESS AND CREATIVE 
INNOCVATION OF MATTAYOM 4 STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR WISUD PO NEGRN, Ph.D. 

               The research purpose were 1) to compare biological science learning achievement before and after 
learning management by using STEAM  with  Project-Based Learning of organisms in the environment, 2) to study the 
scientific method after learning  using STEAM Education with the Project-Based Learning of mattayom 4 students, 3) to 
study the innovation creativity after learning  using STEAM Education  with the Project-Based Learning of mattayom 4 
students and 4) to study student satisfaction to learning management by using STEAM Education  with the Project-
Based Learning of mattayom 4  students. The sample was 12 of 4/2 students from Nongwanpriengwittaya school, the 1st 
semester, the academic year 2020, from Simple Random Sampling. The instruments were 1) biological science lesson 
plan, organisms in the environment, 2) the placement test of biological science, organisms in the environment, 3) the 
science learning procedure skill test, 4) innovation creativity test, 5) student satisfaction survey to learning management 
by using STEM education together with the Project-Based Learning. The statistics used were mean (), standard 
deviation (S.D.), percentage, t-test dependent, 

The results indicated as follows: 

1) The comparative result of biological science learning achievement was higher than before using STEAM 
learning management together with the Project-Based Learning about organisms in the environment at the significant 
level of .05. 

2) The scientific process skill result of mattayom 4  students by using STEAM Education together with the 
Project-Based Learning was good level. 

3) The innovative creativity results of mattayom 4 students after using STEM Education leaning 
management together with the Project-Based Learning were good level. 

4) The Student Satisfaction Survey result to using STEM Education leaning management together with the 
Project-Based Learning was the most level 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร รามศิริ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา จนัทร์ชูสกุล อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจาร์ยเอกสิทธ์ิ  ชนินทรภูมิ อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และนางสาวศศิธร พงษ์โภคา ครูประจ าวิชา
ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนบางล่ีวิทยา ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือทุกฉบบัซ่ึงส่งผลให้    การวิจยัมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและขอขอบพระคุณท่าน
ผุอ้  านวยการโรงเรียน คณะครู และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา อ าเภอสองพ่ี
น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูวิ้จัยให้มี
โอกาสพฒันาตนเอง และให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยท่ี์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอขอบคุณพ่ี เพ่ือน และน้อง
นกัศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ท่ีไดก้รุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลงัใจตลอดมา 

ท้ายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และทุคนในครอบครัว  ท่ีให้การสนับสนุน ให้
ก าลงัใจในการท างานดว้ยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูวิ้จยัขอบูชาแด่บิดา มารดา 
อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูส้อน ตลอดจนผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไป 
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บทที ่1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในยุคที่โลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้ งใน 

การด ารงชีวิตประจ าวนัและงานในอาชีพต่าง ๆ ลว้นเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  (ธนภรณ์ 
ก้องเสียง,2558: 10) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท  าให้คนได้พฒันาวิธีคิด มีเหตุมีผล คิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ สร้างส่ิงใหม่ แกปั้ญหา สามารถใชข้อ้มูลที่หลากหลาย 
และตรวจสอบได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้มี
ความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล และ
สร้างสรรค์ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2553 :7) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กล่าวว่า การพฒันาที่ส าคญัเพื่อพฒันาคนไทยในทุกมิติ
และในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพฒันาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูอ่ื้น (ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ, 2561 )  

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จดัการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)  ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการศึกษาที่ มุ่งเน้น 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม 
(Engineer) คณิตศาสตร์ (Mathematic) และศิลปะ (Art) (วิสูตร โพธ์ิเงิน,2560)  ในการบูรณาการ
เน้ือหาศิลปะเขา้ไปในสะตีมศึกษา เป็นการกระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยสะตีมศึกษา
มีลกัษณะที่ส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 1) มีสถานการณ์ที่น าไปสู่การแกปั้ญหา 2) มีการออกแบบเชิง
สร้างสรรคเ์พือ่คน้หาแนวทางการแกปั้ญหา และ 3) มีความดึงดูด เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เขา้กับสถานการณ์ได้และสามารถส่งเสริมความรู้ได้ยาวนาน ผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้ และการน าความรู้มาใช้สร้างสรรค์ช้ินงาน (Yakman, 2008)สอดคล้องกับ Riley  (2014)   
ที่กล่าวว่า สะตีมศึกษาเป็นแนวคิดทางการศึกษาที่น าทางนักเรียนไปสู่การสืบเสาะ การอภิปราย  
การคิดวิเคราะห์ และมีการวางแผนการท างานร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมให้
นกัเรียนพฒันาความคิดสร้างสรรค ์มีความคงทนในการเรียนรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหา และ
มีการคิดวิเคราะห์ได ้อีกทั้งยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นก าลงัพลดา้นวิทยาศาสตร์ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมส าหรับพัฒนาประเทศ และมีความพร้อมใน  
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การแก้ปัญหาได้ในอนาคต (Land,   2013;Madden et al., 2013; Kim & Bolger, 2015 อ้างใน ศิริลักษณ์ 
อิสณพงษ ์ภทัรภร ชยัประเสริฐ และสมศิริ สิงห์ลพ, 2564)  

การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั ผูส้อนให้ความส าคญักับการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั (Learner Center) โดยใชเ้ทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพือ่ที่จะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ อีกทั้ง
เป็นการพฒันาทกัษะต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการคิด การส่ือสาร การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิต ผูเ้รียนมีบทบาทในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองความสนใจหรือความตอ้งการของผูเ้รียน โดย
ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิจริง การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งเลือกใชรู้ปแบบการสอน 
วธีิการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมหลากหลายประกอบกนั เพื่อมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริง (เขมณัฏฐ ์ม่ิงศิริธรรม, 2011)  

จากรายงาน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา ปีการศึกษา 2562 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียรายวชิาวทิยาศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 23.95 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ คือ 29.20 สาระที่มีค่าคะแนนต ่า คือ 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สอดคลอ้งกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบวา่นกัเรียนมีผลการรียนอยูใ่นระดบัดี ถึงดีเยีย่ม(เกรด3-4) คิดเป็น
ร้อยละ 28.12 และนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัต ่าถึงค่อนขา้งดี (เกรด 1-2.5) คิดเป็นร้อยละ 
71.88 และจากการวิเคราะห์ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑท์ี่ทางโรงเรียนก าหนดในแต่ละตวัช้ีวดั 

จากการศึกษาสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า พบว่ามีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจยั คือ ผูเ้รียน หลักสูตร ผูส้อนและสาเหตุ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ด้านผูส้อนพบว่า ผูส้อนมุ่งเน้น
เน้ือหาและจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลักท าให้นักเรียนขาดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  และความรู้พื้นฐานในการเรียนเร่ืองใหม่ ๆ ท าให้นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่
สนใจเรียนในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงที่
ส าคญัและจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อน าสู่การคน้หาความรู้จากการส ารวจตรวจสอบ  หรือจากการทดลอง 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นทกัษะส าคญัที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมี
ผลท าใหผู้เ้รียนและผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น (ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล , 2557 :352) เห็นได้จากการส่ง
นกัเรียนเขา้ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า 
ผลงานของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บรางวลัการเขา้
ร่วมการแข่งขนั จะเห็นได้ว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะที่
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ส าคัญ ในการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ท าให้ผลงานของนักเรียนขาดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที่ผูส้อนส่วน
ใหญ่มีความคุน้เคย คือ การเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project – based Learning: PBL) โครงงาน
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะส าคญัในการเรียนรู้ อีกทั้งยงัมุ่ง
ให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้จินตนาการ พฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน 
การสร้างสรรคผ์ลงานผ่านการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง และแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ (อศัวนนท,์ปกรณ์ ธเนศวรีภทัร, พรพรหม ชยัฉตัรพร, ฉนัทนา เชาวป์รีชา และสายสวาท 
สุวณักีฏะ: 2562)  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  (Project – Based learning) เป็นวิธีการสอนวิธี
หน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยการปฏิบติั โดยใชว้ธีิการ
เรียนรู้ทางปัญญา (intellectual strategy) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนรู้โดยการผสมผสานการวิจยัและ 
การสร้างสรรคโ์ครงงานโดยรวบรวมทกัษะใหม่ ๆ ดา้นเทคโนโลย ีการส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญ และ
การฝึกการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่สะทอ้นถึงความรู้ของผูเ้รียน (ศศิโสภิต แพงศรี, 2561: 215) สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 ที่เน้นการเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม โดยมีเป้าหมายส าคญั 
5 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้ถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพและตอบโจทยบ์ริบทที่เปล่ียนแปลง 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
  จากการจัดการเรียนการสอนนั กเรียนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 
หนองวลัยเ์ปรียงวิทยา พบว่า การจดัการเรียนการสอน แต่ละรายวิชามุ่งให้ความรู้กับผูเ้รียนตาม
เน้ือหาที่ก  าหนด เน้ือหาของบางสาระวิชาท าให้นกัเรียนอาจเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเรียนที่ซ ้ าซอ้น 
และเม่ือนักเรียนพบสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั หรือการพบเจอปัญหา หรือในการสร้างสรรค์
ผลงานหรือส่ิงใหม่ ๆ  โดยแต่ละสถานการณ์ที่นักเรียนพบไม่สามารถใชว้ิชาหน่ึงวิชาใดเขา้แกไ้ข
ปัญหาได ้แต่ จ  าเป็นตอ้งบูรณาการ กลุ่มความรู้มวลประสบการณ์หลายสาระวชิา และทกัษะต่าง ๆ
เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่ต้องแก้ไข ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น
รายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะที่จ  าเป็นและพฒันาตนเอง โดยใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะ และ
เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมทกัษะ สมรรถนะส าหรับนกัเรียน และเป็นการเรียนการสอน
ที่นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงที่ส าคญัในการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน 
นักเรียนตอ้งมีมากกว่า ความรู้ที่ไดรั้บ แต่นักเรียนยงัตอ้งสามารถน าความรู้นั้นมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองในการ ท างานและการด ารงชีวติ  
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สังคมจึงคาดหวงัอยา่งยิง่วา่ “การศึกษาไทยตอ้งมีคุณภาพ” คุณภาพการศึกษาที่ดี ยอ่มเกิด
จากการสอนที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการที่จ  าเป็นเพื่อสร้างรากฐาน
ความส าเร็จในการศึกษาและหนา้ที่การงาน และน าไปสู่การมีความสุขในการด าเนินชีวติ เยาวชนซ่ึง
เป็นอนาคตของชาติ มีความรู้ มีทักษะ กระบวนการเรียน รู้ที่ ถูกต้องสมดุลกับทักษะชีวิต  
ไดพ้ฒันาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่า เลือกตดัสินใจ วางแผน ลงมือปฏิบติัช้ินงานอยา่ง
สร้างสรรค ์(สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ, 2560) การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นสมรรถนะ
ส าคัญที่ควรพฒันาและส่งเสริมให้กับผูเ้รียนผ่านการท าโครงงาน เน่ืองจากลักษณะกิจกรรม 
การเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค ์สนับสนุนการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
และอภิปรายซักถาม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นฝึกให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์เพื่อ
พฒันาผลงาน ให้ผลป้อนกลับกับผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่นวตักรรมที่สร้างสรรค์ออก 
สู่สาธารณะ  ครูผูส้อนตอ้งมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกบับริบทผูเ้รียน ก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลงานให้ครอบคลุมความรู้ ความส าคญัและความเขา้ใจในเน้ือหาที่เก่ียวขอ้ง 
สร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมให้กบัผูเ้รียน วางแผนการจดัการผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริม
ใหค้  าแนะน าและผลป้อนกลบักบัผูเ้รียน เพือ่ใหส้ามารถผลิตผลงานไดต้ามมาตรฐานและมีคุณภาพ 
เม่ือครูไดว้างบทบาทหน้าที่และปฏิบติัการดูแลผูเ้รียนดงักล่าว จะส่งผลให้ผูเ้รียนไป สู่ความส าเร็จ
ในการท างาน สามารถรังสรรค์และผลิตนวตักรรมที่มีคุณภาพ  มีความหมายต่อการเรียนรู้ และ
สามารถแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผูเ้รียน (อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร พรพรหม  
ชยัฉตัรพรสุข ฉนัทนา เชาวป์รีชา และสายสวาท สุวณัณกีฏะ, 2562) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะน าการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา       
( STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
การสร้างสรรค์นวตักรรม มาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
การสร้างสรรคน์วตักรรมที่ดีขึ้น ทั้งน้ีเพื่อน าผลการวิจยัที่ไดม้าเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูในวชิาวทิยาศาสตร์ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 
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ค าถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงาน
เป็นฐานมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน หลงัการใชกิ้จกรรมอยูใ่นระดบัใด 

3. การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน อยูใ่นระดบัใด 

4. ความพึงพอใจหลังได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานเป็นอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมี ชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

2. เพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

3. เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังการจัด 
การเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
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3. นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานมีการสร้างสรรคน์วตักรรมอยูใ่นระดบัดี 

4. นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนหนองวลัย-์

เปรียงวทิยา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จ านวน 225 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ซ่ึง

ผลการสุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 12 คน  

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิด 

สะตีมศึกษา ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

  2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  2.2.3 การสร้างสรรคน์วตักรรม 

  2.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

3. ขอบเขตของเน้ือหา  
เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
เน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว30103  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ส่ิงมีชีวิตใน

ส่ิงแวดลอ้ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีสาระส าคญัดงัน้ี 
ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นการอาศยัอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติในบริเวณใดบริเวณหน่ึง 

ซ่ึงส่ิงมีชีวิตจะมีความสัมพนัธ์กับส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตในบริเวณนั้ น ในระบบนิเวศ จะมี 
การเปล่ียนแปลงของกลุ่มส่ิงมี ชีวิตอย่างเป็นล าดับขั้ น เรียกว่า การแทนที่ของระบบนิเวศ 
(ecological succession) โดยมีปัจจยัทางกายภาพและทางชีวภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
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 ในปัจจุบนั ระบบนิเวศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เน่ืองจากมีการน าทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ จนก่อให้ เกิดการลดจ านวนและความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย ์ซ่ึงการลดจ านวน 
และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน ามาซ่ึงปัญหา ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดับโลก จึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพือ่ใหมี้ทรัพยากรธรรมชาติใชต้ลอดไป ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2. การเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ระยะเวลาในการทดลอง  
 การวิจัยคร้ังน้ี  ด าเนินการในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ระยะเวลา ในการทดลอง 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน จ านวน 6 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 18 ชัว่โมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้ค  าศพัทใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงขอก าหนดความหมายของค าศพัท์
เฉพาะที่ใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการขา้มสาระวชิา ประกอบดว้ย วิทยาศาสตร์ 
(S) เทคโนโลย ี(T) วิศวกรรม (E) ศิลปะ (A) และคณิตศาสตร์(M) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมและพฒันาจนเกิดทักษะให้ผูเ้รียนได้คิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์                 
2) รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขวิธีการแก้ปัญหา 6) สรุปผลและ
น าเสนอผลงาน 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญและความสามารถในการใช ้
การคิดและกระบวนการคิด เพื่อคน้หาความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย 6 ทกัษะ 
ไดแ้ก่  1) การตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการให้ขอ้สรุป หรือค าอธิบายซ่ึงเป็นค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลองเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 2) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  
หมายถึง เป็นการก าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ (ที่อยูใ่นสมมติฐานที่ตอ้งทดลอง) 
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ให้ เข้าใจตรงกัน  สามารถสังเกตหรือวัดได้ 3)  การก าหนดและควบคุมตัวแปร  หมายถึง 
ความสามารถในการก าหนดวา่ส่ิงที่ศึกษาตวัใดเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรตามในปรากฏการณ์หน่ึง ๆ 
ที่ตอ้งการศึกษา 4). การทดลอง หมายถึง ความสามารถในการตรวจสมมติฐาน โดยการทดลอง   
5) การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป คือ การตีความหมายขอ้มูล คือ การแปลความหมาย หรือ
การบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การลงข้อสรุป คือ การสรุปความสัมพันธ ์ 
6) การสร้างแบบจ าลอง หมายถึง น าเสนอขอ้มูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจใน
รูปแบบของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ (พิมพพ์นัธ์ เตชะคุปต,์ 2553) โดยผูว้ิจยัออกแบบเคร่ืองมือใน
การประเมินเป็นแบบประเมินค่าหรือมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ผลการออกแบบการสร้างสรรคน์วตักรรมช้ินงาน  
4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการวางแผน/ความร่วมมือ 3) ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
และ 4) ดา้นความส าเร็จของช้ินงาน โดยผูว้จิยัออกแบบเคร่ืองมือในการประเมินในรูปแบบประเมิน
แบบ check list และ Rubric Scoring 

4. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มโดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบั
โครงงานเป็นฐานแบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบดว้ย ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความพึงพอใจมีทั้ งหมด 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการจดัการเรียนการสอน  2) ด้านเน้ือหา 
และการวัดผลประเมินผล   3) ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียน รู้และ  4) ด้านครูผู ้สอน ตอนที่  3 
ขอ้เสนอแนะ   

5.  นักเรียน หมายถึง ผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียง-
วทิยา  อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  หมายถึง 
ระดับคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 1 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  
โดยวดัพฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถทางสติปัญญา 6 ด้านได้แก่ 1) ความจ า 2) การเขา้ใจ  
3) การประยกุตใ์ช ้ 4) การวเิคราะห์ 5) การประเมินผล และ 6) การสร้างสรรค ์โดยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตวัเลือก (ตอบถูกได้ 1   
และตอบผดิได ้0) จ านวน 30 ขอ้  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการพฒันาทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพฒันา

ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม 
2.  เป็นแนวทางแก่ครูผูส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนได้แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับ

โครงงานเป็นฐาน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การด าเนินการวิจยั เร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจยัได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

  1.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

  1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

  1.3   หลกัสูตรสถานศึกษาพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
2. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) 

2.1   ความหมายของสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
2.2   แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
2.3   งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

3.   แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
3.1   แนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
3.2   ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.3   หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.4   ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.5   บทบาทของครูและนกัเรียน 
3.6  ความส าคญัของการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.7   คุณค่าของการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.8   ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3.9   งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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4.   หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
4.1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
4.2   ความส าคญัของทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์ 
4.3   ประเภทของทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ 

  4.4    งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
5.  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบันวตักรรม 

5.1  ความหมายของนวตักรรม 
5.2  ประเภทของนวตักรรม 
5.3  ลกัษณะของนวตักรรม 
5.4  การประเมินนวตักรรม 
5.5  บทบาทของผูส้อน 
5.6  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

6.  ความพงึพอใจ 
  6.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
  6.2    การวดัความพงึพอใจ 
  6.3  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
7.  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551  
วิสัยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี
ความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:4) 

 หลักการ 
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 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:4) มีหลกัการส าคญั
ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  
เป็นเป้าหมายส าหรับการพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามาตรฐานการ

เรียนรู้ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดนั้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:6) ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลัก
เหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่ มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
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มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสารการท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5) 

1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองมากที่สุดเพือ่ให้

ไดก้ระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แลว้น าผลที่ไดม้า
จดัระบบเป็นหลกัการ แนวคิด และองคค์วามรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่ส าคญั ดงัน้ี 
1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพื้นฐานในวชิาวทิยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้เขา้ใจขอบเขตธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และขอ้จ ากัดในการศึกษาวิชา

วทิยาศาสตร์ 
3. เพือ่ใหมี้ทกัษะที่ส าคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางเทคโนโลย ี
4. เพือ่ใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีมวลมนุษยแ์ละ

สภาพแวดลอ้มในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
5. เพื่อน าความรู้ ความเขา้ใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีปใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ต่อสงัคมและการด ารงชีวติ 
เพือ่พฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปั้ญหา และการจดัการ 

ทกัษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ 
เพื่อให้เป็นผูท้ี่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
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เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ เน้นการ

เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นควา้และสร้างองค์ความรู้  โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัระดบัชั้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยก าหนดสาระส าคญั ดงัน้ี 

✧ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตการ
ด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละสัตว  ์การด ารงชีวิตของพืช พนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสารการ
เคล่ือนที่ พลงังาน และคล่ืน 

✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู้เก่ียวกับ องค์ประกอบของเอกภพ  ปฏิสัมพนัธ์
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

✧ เทคโนโลย ี
 การออกแบบและเทคโนโลย ีเรียนรู้เก่ียวกบั เทคโนโลยเีพือ่การด ารงชีวิตในสงัคม

ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 วทิยาการค านวณ เรียนรู้เก่ียวกบั การคิดเชิงค านวณ การคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษา,2560: 2-4) 
สรุปเป็นแผนภาพ ไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 1 สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางวทิยาศาสตร์ 
สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับ

ส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

วทิยาศาสตร์เพิม่เติม   สาระชีววทิยา    สารเคมี สาระฟิสิกส์   สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วทิยาศาสตร์ 

สาระที่ 1  
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
-มาตรฐาน ว1.1 – ว

1.3 

สาระที่ 2  
วทิยาศาสตร์กายภาพ 
-มาตรฐาน ว2.1 – ว

2.2 

สาระที่ 3  
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
-มาตรฐาน ว3.1 – ว

3.2 

สาระที่ 4 
เทคโนโลย ี

-มาตรฐาน ว4.1 – ว
4.2 
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ตารางที่ 1  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 
 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสมัพนัธ์
ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกบัความ
หลากหลายของไบโอม และยกตวัอย่าง 
ไบโอมชนิดต่าง ๆ 

บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็นหลายเขตตามสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน ้ าฝน ท าให้มีระบบนิเวศที่
หลากหลาย ซ่ึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ 
ไบโอม 

 2.สืบค้นข้อ มูล  อภิปรายสาเหตุ  และ
ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ 

การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นไดต้ลอด 
เวลาทั้ งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
การเปล่ียนแปลงแทนที่เป็นการเปล่ียนแปลงของกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นอยา่งชา้ ๆ เป็นเวลานานซ่ึงเป็นผล
จากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพ ส่งผลให้ระบบนิเวศเปล่ียนแปลง
ไปสู่สมดุลจนเกิดสงัคมสมบูรณ์ได ้

 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตวัอย่าง
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
องคป์ระกอบทางกายภาพและทางชีวภาพ
ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของ 

การเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบในระบบนิเวศ ทั้ง
ทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ขนาดของประชากร 

 4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเก่ียวกับ
ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ป ระช าก ร ส่ิ ง มี ชี วิต ใน ระบบ นิ เวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

มนุษยใ์ช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากความ
ระมัดระวงั และมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย ์ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาที่เกิดกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บางปัญหาส่งผลกระทบในระดบัทอ้งถ่ิน บางปัญหาก็
ส่งผลกระทบในระดับประเทศ และบางปัญหาส่ง
ผลกระทบในระดับโลก การลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การก าจดัของเสียที่เป็นสาเหตุ
ของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนจดัการ 
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ตารางที ่1 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ต่อ)  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นตวัอย่างของแนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่
ย ัง่ยนื 

 

1.3 หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยเร่ิมแรกในปีการศึกษา 2537 เปิดเป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบางล่ีวิทยา มีนักเรียนชายหญิงจ านวน  102 คน ปัจจุบันได้เปิดท าการเรียน 
การสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลายจ านวน 2 ห้องเรียน  โดยในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนมีนักเรียนจ านวนทั้งส้ิน 225 คน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน  2 ห้องเรียน 
เป็นแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนองักฤษ – คณิตศาสตร์ 
1 หอ้งเรียน   

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ใหน้กัเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร

และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาและบูรณาการจดัการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิต มีความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพยีงและกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพือ่สร้างโอกาสใหแ้ก่นกัเรียน 

 3. ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ก  าหนดไว ้            
โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา จึงก าหนดโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี   

ระดับช่วงช้ัน 
โรงเรียนไดก้ าหนดหลกัสูตรเป็น 2 ช่วงชั้น ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  

- ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
- ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

สาระการเรียนรู้  
โรงเรียนก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยองคค์วามรู้ ทกัษะหรือ

กระบวนการ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียนเป็น 8 กลุ่มสาระ ดงัน้ี       
1) ภาษาไทย   2) คณิตศาสตร์   3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา  6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพ  และ 8) ภาษาต่างประเทศ 

เวลาเรียนตลอดหลักสูตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  แต่ละปีการศึกษา มีเวลาเรียน  
40 สปัดาห์ หรือ 200 วนั ก าหนดใหเ้รียนปีละ ไม่เกิน 1,200 ชัว่ โมง จดัเวลาเรียน 8 คาบ/วนั 

 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) 

แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)  พฒันามาจากสะเต็มศึกษา (STEAM Education) 
เป็นแนวทางการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) 2560)  
โดยสถาบนัวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพ้ฒันารูปแบบทางการศึกษา หรือแนวคิดที่
เรียกว่าสะตีมศึกษา (STEAM Education)  ขึ้ นมาโดยมีรากฐานที่พ ัฒนามาจากสะเต็มศึกษา 
(STEAM Education, 2015) โด ย ช่ื อ  “STEAM Education” ม าจาก อ งค์ป ระก อบ ขอ งอัก ษ ร
ภาษาองักฤษทั้งหมด 5 ตวัอกัษร ซ่ึงในแต่ละตวัอกัษรแสดงถึงเน้ือหารายวิชาที่จะน ามาบูรณาการ 
การสอนเขา้ดว้ยกนั 5 เน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วศิวกรรม (E) ศิลปะ (A) 
และคณิตศาสตร์ (M) โดยรายวิชาต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกันได้ผ่าน 
การประยุกต์กับบริบทหรือสถานการณ์จริง สาเหตุที่ผูค้ิดคน้ได้เพิ่มศิลปะเขา้ไปในสะเต็มศึกษา
เน่ืองจากตอ้งการสร้างกรอบความคิดทางการศึกษา ที่สามารถเช่ือมโยงการศึกษาวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิกบัสาขาต่าง ๆ ของศิลปะได ้(สมรัก อินทวมิล, 2560)  
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2.1 ความหมายของสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
นกัวชิาการทางการศึกษา กล่าวถึงความหมายของ STEAM Education ที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

  Yakman (2014) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบ STEAM พฒันามาจากโมเดล STEM 
เดิมซ่ึงเป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วยศาสตร์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  (S: Science) ,  
เทคโนโลยี  (T: TechnoIogy), วิศวกรรมศาสตร์  (E: Engineering), ศิลปศาสตร์  (A: Arts), และคณิ ตศาสต ร์  
(M: Mathematics) ให้มีความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวทางดา้นการสอนโดยการเพิ่มศิลปศาสตร์เขา้มา
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปศาสตร์ (เน้นการคิดเชิงสร้างสรรค์) และวิทยาศาสตร์ (เน้น 
การคิดเชิงวิชาการ) เพื่อน าไปสู่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความมั่นคงในการเรียน
วทิยาศาสตร์ (สุนารี ศรีบุญ, 2561) 
 วศิณีส ์อิศรเสนา ณ อยธุยา อา้งใน เจนจิรา สนัติไพบูลย ์(2561) กล่าวว่า STEAM เป็น
การจดัการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงความรู้และบูรณาการความรู้ทั้ง 5 สาขาวชิา คือวทิยาศาสตร์ (A) 
เทคโนโลย ี(T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) คณิตศาสตร์ (M) และศิลปะ (A) เพื่อพฒันาใหม้นุษยมี์ทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจ จดัการบูรณาการวิชาในการแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค ์การส่ือสารการเป็นผูน้ าและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถน าทกัษะความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ 
ความมัน่คงของประเทศ 

วสูิตร โพธ์ิเงิน (2560) กล่าวว่า STEAM เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่น าศิลปะมาบูรณาการกบัการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร์ 
  สุภคั โอฬาพิริยกุล  (2562) กล่าวว่าสะตีมศึกษา (STEAM Education) เป็นแนวทาง 
การจัดการเรียน รู้โดยการบู รณ าการวิชาวิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering) ศิลปะ  (Arts) และ  คณิตศาสตร์  (Mathematics) เข้าด้วยกัน  
โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดองค์ความรู้และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพฒันาจนเกิดทักษะใน 
การแกปั้ญหาและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในการด าเนินชีวติ 
 พสธร วงค์ชารี  (2562) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์
และสามารถสร้างช้ินงาน  
 จากแนวคิดเก่ียวกับความหมายการจัดการเรียน รู้แบบสะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการขา้มกลุ่มสาระวชิา ประกอบดว้ยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
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วศิวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้และสามารถน า
องคค์วามรู้ที่ไดไ้ปพฒันาจนเกิดทกัษะในการแกปั้ญหาและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในการด าเนินชีวติ 

2.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
 Yakman, G. อา้งในวิสูตร โพธ์ิเงิน (2560) น าเสนอกรอบแนวคิด STEAM หรือปิรา
มิด STEAM ซ่ึงแบ่งระดบัของเน้ือหา และรูปแบบการใชด้งัน้ีคือ 
 ขั้นที่ 1 เป็นเน้ือหาสาระที่เฉพาะเจาะจง (Content Specific) ดว้ยการศึกษาที่มีอยูห่ลงั
มธัยมศึกษาที่เฉพาะทางมากกวา่ทุกล าดบัชั้นของพรีะมิด 
 ขั้นที่ 2 เป็นกลุ่มองค์ความรู้ที่แบ่งตามศาสตร์ (Discipline Specific) เป็นการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของศาสตร์ในแต่ละศาสตร์จะเป็นการศึกษาเน้นพื้นฐานของศาสตร์เหมาะส าหรับ 
ช่วงชั้นมธัยมศึกษา 

 ขั้นที่ 3 เป็นการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) เป็นการจดัการศึกษาที่
มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ในเชิงการใช้แนวคิด STEM เพื่อสร้างผลงานโดยที่แยกศิลปศาสตร์ออกอย่าง
ชดัเจนหรือเป็นตวัเสริมแนวคิดหลัก ที่มกัจะจดักิจกรรมโดยผ่านการก าหนดหัวเร่ือง/หรือโปรเจ็ค 
ซ่ึงทาง Yakman ไดน้ าเสนอวา่แนวทางในระดบัชั้นเหมาะกบัเด็กระดบัชั้นมธัยมศึกษาในการปฏิบติั 
  ขั้นที่ 4 บูรณาการ (Integrative) เป็นการเช่ือมโยงศาสตร์ทั้งแนวคิดของ STEM และ 
Arts เขา้ดว้ยกนัโดยผา่นการลงมือท าเป็นผลงานหรือเป็นหวัเร่ืองที่ไดรั้บมอบหมาย เป็นการบูรณา
การเน้ือหาสาระและวธีิสอนที่ให้ Arts มีบทบาทไม่ยิง่หยอ่นไปกว่า STEM ซ่ึงสามารถส่งเสริมให้
เด็กมองเห็นภาพในเชิงองคร์วมของส่ิงที่มีอยู ่ซ่ึงเหมาะส าหรับเด็กประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษา 
  ขั้นที่ 5 การศึกษาแบบองคร์วมตลอดชีวิต เป็นชั้นที่มุ่งเน้นแนวคิดการเรียนรู้ของคน
ทุกเพศทุกวยัที่สามารถเรียนรู้แบบองคร์วมไดด้ว้ยตวัเอง (Life-long Holistic)  ดงัภาพที่ 2 
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1.การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life-long) 

                                2 บูรณาการ  (Integrative) 

              3. สหสาขาวชิา (Multidisciplinary) 

                       4. กลุ่มวชิาเฉพาะทาง  
                 (Discipline Specific) 

           5 . สาระวชิาเฉพาะทาง 
         (Content Specific) 
  
  

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด STEAM หรือปิรามิด STEAM 
ที่มา : วสูิตร โพธ์ิเงิน, STEAM ศิลปะเพือ่สะเตม็ศึกษา: การพฒันาการรับรู้ความสามารถและแรง 

บนัดาลใจใหเ้ด็ก (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2560), 6. 

 การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด  STEAM ในโรงเรียนทั่วโลก ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงประสบความส าเร็จ
ในการจดัการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้แนว STEAM เป็นอยา่งดี ที่ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการ
ท างานในบริบทและสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนเป็นการส่งเสริมการคิด ความสามารถที่หลากหลาย 
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลายวิธีมุ่งสู่การมีวิชาการและทกัษะการใชชี้วิตควบคู่กัน
ไปในความเป็นมาตรฐานการเรียนรู้จากของจริง การคน้หา สืบคน้เรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและส่ิง
ใกลต้วัในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  “สะตีมศึกษา” (STEAM Education) ก าหนดแนวทางการจดั
การศึกษาไวไ้ม่ เพียงแต่น าสาระวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะมาใช้สอนดว้ยกนั แต่ก าหนดไวเ้ป็น
วตัถุประสงค์ว่า เพื่อใช้ศิลปะมาส่งเสริมการรับรู้ความสามารถความเช่ือมั่นและความสนใจใน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นจึงสร้างแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจให้นักเรียนที่อยากจะ
ประกอบอาชีพในดา้นวทิยาศาสตร์มากขึ้น (Baek, 2011; Yakman, G. & Lee, H., 2012) 
 วิสูตร  โพธ์ิเงิน (2560) กล่าวว่าปัจจยัส าคญัในการน าแนวคิด  STEAM มาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คือ  
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1. การน าเสนอสถานการณ์  (Presentation Situation) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผล ความจ าเป็น  
ในการแกปั้ญหา 

2. การออกแบบสร้างสรรค ์(Creative Design) การคน้พบแนวทางแกไ้ขปัญหา 
3. การสร้างความจับใจ  (Emotional Touch) การสร้างแรงกระตุ้นในการแก้ปัญหาที่                   

ทา้ทาย หรือการพฒันาในส่ิงที่น่าสนใจ สร้างแรงจูงใจและสร้างความรู้สึกยินดี หรือภูมิใจใน 
การแกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จ 

National Research Council (2012) กล่าววา่ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ   
สะตีมศึกษา (STEAM  Esucation)  พฒันามาจากกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมประกอบดว้ย  

1. การระบุปัญหา (problem  Identification ) เร่ิมตน้จากการที่ผูแ้กปั้ญหาตระหนักถึงส่ิงที่
เป็นปัญหาในชีวติประจ าวนัและจ าเป็นตอ้งหาวธีิการหรือสร้างส่ิงประดิษฐ ์(innovation) เพือ่แกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงบางคร้ังค  าถามหรือปัญหาที่เราระบุอาจประกอบดว้ย
ปัญหายอ่ย ในขั้นตอนของการระบุปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้งพิจารณาปัญหาหรือกิจกรรมยอ่ยที่ตอ้ง
เกิดขึ้นเพือ่ประกอบเป็นวธีิการในการแกปั้ญหาใหญ่ดว้ย 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search) คือ  
การรวบรวม  ขอ้มูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องกับ 
การแนวทางการแกปั้ญหา  

3. ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา (Solution Design) คือ เป็นการประยกุตใ์ชข้อ้มูลและแนวคิดที่
เก่ียวขอ้งเพือ่การออกแบบช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ขอ้จ ากดัและ
เง่ือนไขตามสถานการณ์ทีก่  าหนด 

4.  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) คือ เป็นการก าหนด
ล าดบัขั้นตอนของการสร้างช้ินงานหรือวธีิการ แลว้ลงมือสร้างช้ินงานหรือพฒันาวิธีการเพื่อใชใ้น
การแกปั้ญหา 

5.  ทดสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  (Testing, 
Evaluation and Design Improvement) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อ
แกปั้ญหา ผลที่ไดจ้ากการทดสอบและประเมินอาจถูกน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผลลพัธใ์ห้
มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ้นไดห้ลายคร้ังใน
กระบวนการแกปั้ญหา 

6.   น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน (Present the solution) หลงัจาก
การพฒันา ปรับปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตาม 
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ที่ตอ้งการแล้วผูแ้กปั้ญหาตอ้งน าเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชน โดยตอ้งออกแบบวิธีการน าเสนอ
ขอ้มูลที่เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ  

Chan อ้างใน สมรัก อินทวิมลศรี (2560)  กล่าวว่า กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design process) เป็นวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5-step cycle) ที่ท  าใหค้รูสามารถสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มในการสืบสอบ ให้นักเรียนไดผ้่านการใชค้  าถามและการลงมือปฏิบติั โดยมีขั้นตอน 
การสอนดงักล่าว ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตั้ งค  าถาม (Ask question) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งค  าถามหรือปัญหาของ
ตนเอง หรือตั้งค  าถามร่วมกันในกลุ่ม ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับเน้ือหาและบริบทในชีวิตจริงของ
นกัเรียน 

2. ขั้นจินตนาการ (Imageining) ครูมีเวลาใหน้กัเรียนคิดจินตนาการหาค าตอบหรือ
ทางแกไ้ขปัญหาที่ดีที่สุด 

3. ขั้นวางแผน (Planing) ครูใหน้กัเรียนไดว้างแผนและออกแบบวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ
หรือวธีิการแกไ้ขปัญหา 

4. ขั้ นสร้าง (Creating) ครูให้นัก เรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรมโครงงาน  (Project – based 
activities) ในการสร้าง ออกแบบ หรือท าการทดลองที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและปัญหาที่นกัเรียนก าลงั
ศึกษา และท าการประเมินผลงาน เช่น การใหน้กัเรียนประเมินตนเอง การทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้ น ประเมินโดยครูและรับขอ้เสนอแนะ และให้นักเรียนท าแฟ้มสะสม
ผลงาน 

5. ขั้นปรับปรุงเพื่อการพฒันา (Improving) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับปรุงผลงาน
ของตนเอง หลงัจากนั้นให้นักเรียนไดน้ าเสนอผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น การท าแฟ้ม
สะสมงานออนไลน์ การประกวดแข่งขนัผลงาน การโตว้าที การจดัแสดงผลงานที่นักเรียนหรือ 
งานมหกรรมวทิยาศาสตร์ และการจดัท าเป็นวดีีทศัน์ เป็นตน้  

จากแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ขา้งตน้สรุปได้
ว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)  มีองค์ประกอบ  6 ขั้นตอน  
ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) 

วิสูตร  โพธ์ิเงิน 
(2560) 

National Research 
Council (2012) 

Chan อ้างใน 
สมรัก อินทวิมลศรี 

(2560) 

ผลการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะตีม

ศึกษา 
1.การน าเสนอ
สถานการณ์ 
(Presentation 
Situation) 

1.การระบุปัญหา (problem  
Identification ) 

1.ขั้นตั้งค  าถาม                  
(Ask question) 

1.ก าหนดปัญหา หรือ
สถานการณ์ 

 2.รวบรวมขอ้มูลและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา (Related 
Information Search) 

2.ขั้นจินตนาการ 
(Imageining) 

2. รวบรวมขอ้มูลและ
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา (Related 
Information Search) 

2. การออกแบบ
สร้างสรรค ์ 
(Creative 
Design) 

3.ออกแบบวธีิการ
แกปั้ญหา (Solution 
Design) 

 3. ออกแบบวธีิการ
แกปั้ญหา (Solution 
Design) 

3.การสร้างความ
จบัใจ 
(Emotional 
Touch) 

4.วางแผนและด าเนินการ
แกปั้ญหา (Planning and 
Development) 

3.ขั้นสร้าง (Creating) 
4.ขั้นวางแผน 
(Planing) 

4.วางแผนและ
ด าเนินการแกปั้ญหา 
(Planning and 
Development) 

 5.ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแกไ้ขวธีิการ
แกปั้ญหาหรือช้ินงาน 
(Testing, Evaluation and 
Design Improvement) 

5. ขั้นปรับปรุงเพือ่
การพฒันา 
(Improving) 

5.ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแกไ้ข
วธีิการแกปั้ญหาหรือ
ช้ินงาน(Testing, 
Evaluation and Design 
Improvement) 
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) (ต่อ) 

วิสูตร  โพธ์ิเงิน 
(2560) 

National Research 
Council (2012) 

Chan อ้างใน 
สมรัก อินทวิมลศรี 

(2560) 

ผลการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะตีม

ศึกษา 
 6.น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 

ผลการแกปั้ญหาหรือ
ช้ินงาน (Present the 
solution)  

 6.น าเสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ผลการ
แกปั้ญหาหรือช้ินงาน 
(Present the solution) 

ผลการวิเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา  (STEAM Education)
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1)   ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ นกัเรียนท าความเขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ วเิคราะห์
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ปัญหา เพือ่ก าหนดปัญหาและน าไปสู่การสร้างช้ินงาน 

 2)  รวบรวมข้อ มูลและแนวคิดที่ เก่ี ยวข้องกับ ปัญหา  (Related Information Search)   
การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้งกบัการแนว
ทางการแกปั้ญหา 

3)  ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา (Solution Design) เป็นการประยกุตใ์ชข้อ้มูลและแนวคิดที่
เก่ียวขอ้งเพื่อการออกแบบช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ขอ้จ ากดัและ
เงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก  าหนด 

4)  วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา (Planning and Development) เป็นการก าหนดล าดับ
ขั้นตอนของการสร้างช้ินงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างช้ินงานหรือพฒันาวิธีการเพื่อใช้ใน 
การแกปั้ญหา 

5)   ทดสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (Testing, 
Evaluation and Design Improvement) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งานช้ินงานเพื่อ
แกปั้ญหา ผลที่ไดจ้ากการทดสอบและประเมินอาจถูกน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผลลพัธใ์ห้
มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหามากขึ้น  

6)  น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  (Present the solution) เป็น 
การน าเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาการสร้างช้ินงานหรือการพัฒนาช้ินงาน จนมี
ประสิทธิภาพตามที่ตอ้งการแลว้น าเสนอผลลพัธต่์อสาธารณชน 
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2.3 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
สมรัก อินทวมิล (2560) ศึกษา ผลของการใชแ้นวคิดสะตีมในวิชาชีววิทยาที่มีต่อความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนชีววิทยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับดีขึ้ น  2) นักเรียนที่ เรียนชีววิทยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 3) นักเรียนที่เรียน
ชีววทิยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววทิยาหลงัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  

สุนารี ศรีบุญ  (2560) ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพือ่พฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM  Education โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  2) ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิด  STEAM Education โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับสูง 3) ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 
 มินตรา  กระเป๋าทอง (2561) ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.28/80.67 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีค่าดชันีประสิทธิภาพ 0.70   
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 4) ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนัก เรียน 
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้  
เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ศิริลักษณ์ อิสณพงษ์ ภัทรภร ชัยประเสริฐ และ สมศิริ สิงห์ลพ (2564)  ศึกษาการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่ มี ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด (ร้อยละ 70) อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 2) นักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
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ทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) มีเจตคติต่อ
วชิาเคมีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการศึกษางานวจิยั ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education ช่วย
ใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างช้ินงานและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  
3. แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism , contructionism และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(cooperative learning) ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ
ทกัษะในการแกปั้ญหาไวใ้นรูปแบบการเรียนรู้ 

 

ภาพที่ 3 หลกัพื้นฐานของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

   ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี  ยึดหลักการของ constructionism ซ่ึงพัฒนาต่อ
ยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารยเ์ซมัวร์ 
เพพเพิร์ต (Seymour Papert) เป็นผูน้ าเสนอการใชส่ื้อทางเทคโนโลย ีช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็น
รูปธรรมแก่ผูเ้รียนโดยอาศยัพลงัความรู้ของตวัผูเ้รียนเอง และเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นมา 
ก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตวัเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นเองน้ีมีความหมายต่อผูเ้รียนมาก 
เพราะจะเป็นความรู้ที่อยูค่งทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกนัสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของ
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ตวัเองไดดี้นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเอง ยงัเป็นฐานให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
อยา่งไม่มีที่ส้ินสุด (ทิศนา แขมมณี, 2559)  
  ทฤษฎี constructionism มีสาระส าคญัที่กล่าววา่ ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผูส้อนเพียงอยา่งเดียว 
แต่สามารถสร้างขึ้นโดยผูเ้รียนเองได ้และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ย
ตนเอง (Learning by Doing) ( วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ และ สนัติ หุตะมาน,2557 ) 

3.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีนักวิชาการหลายท่ านให้ความหมายของการเรียน รู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

ไวด้งัต่อไปน้ี 
Hargis (2005) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการที่ผูส้อนเช่ือมโยงผูเ้รียนเขา้กบั

การคน้พบจากค าถาม ขอ้สงสัยตามความสนใจ โดยที่ผูเ้รียนสามารถคน้พบค าตอบโดยใช้การคิด 
กระบวนการสืบสวนสอบสวน การคน้หา และการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัผูเ้รียนดว้ยกนั 

 Buck Institute for Education. (2015) กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นวิธี 
การสอนที่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะจากการท างาน โดยใชเ้วลาในการเสาะหาและหาค าตอบ
ในการแกปั้ญหาที่ซับซ้อนและทา้ทาย ซ่ึงมักเป็นปัญหาในสถานการณ์จริง โดยตอ้งอาศยัความรู้ 
ที่ลึกซ้ึง 

ดวงเนตร  ธรรมกุล และ วนิดา ตันเจริญรัตน์  (2557) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project-Based Learning) เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม
โดยใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา วิธีการน้ีจะเป็นการช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้รู้จกัคิด พินิจ
พจิารณา แสดงความคิดเห็น และเลือกวิธีการที่จะด าเนินโครงการของตนให้ประสบความส าเร็จได้
ดว้ยดี นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบน้ียงัมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนได้ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงที่
ตนเองก าลงัเรียนรู้อยูก่บัชีวติจริงที่เก่ียวขอ้งกบัตวัเอง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้อยากพฒันา
มากยิง่ขึ้นเพราะเล็งเห็นความเก่ียวเน่ืองของบทเรียนผ่านการท าโครงการรวมถึงผูเ้รียนจะเกิดทกัษะ
การท างานร่วมกัน ทักษะการน าเสนอผลงาน  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะการใช้
เทคโนโลยใีห้เหมาะสมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถน าผลงานของนักศึกษาที่ไดไ้ปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได ้ซ่ึงการแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ 
การท างานใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

วชัรา เล่าเรียนดี (2556:113-114) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project-Based 
Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใหป้ฎิบตัิเพื่อให้ไดม้า ซ่ึงความรู้ วธีิการ และผลของการท า
โครงการอาจให้ปฏิบติัเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ใชเ้วลาในการปฏิบติัตามความยากง่ายซบัซ้อน
ของกิจกรรมและเน้ือหา ผลของการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน คือ ผลลพัธ์ ผลผลิต การน าเสนอผลงาน
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และการปฏิบตัิงาน การเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงานอาจเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนักบัการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  โดยที่การเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงานนั้นผูเ้รียน
เป็นผูค้วบคุมโครงงาน ที่จะปฏิบติัและส่ิงที่เขาจะปฏิบติัตามโครงงาน และโครงงานนั้นอาจจะไม่
ตอบสนองต่อปัญหาใดปัญหาหน่ึงก็ได้ในทางตรงกันขา้มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้ น  
ตอ้งมีปัญหาน าไปสู่การเรียนรู้ เป็นปัญหาเฉพาะที่ตอ้งหาค าตอบหรือแกปั้ญหานั้นดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหา 

ทิศนา แขมมณี  (2559 :139) การเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project-Based Learning) 
เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเลือกท าโครงการที่ตนสนใจ 
โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษา 
หาข้อมูล ความรู้ที่จ  าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้น าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความคิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ที่ไดรั้บจาก
ประสบการณ์ที่ไดรั้บทั้งหมด 
  ลดัดา ภู่เกียรติ อา้งใน (ภูวสิษฐ ์บุญศรี: 2560) กล่าววา่ โครงงานเป็นวธีิการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ความสนใจใคร่รู้ของ ผูเ้รียนที่อยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลาย ๆ ส่ิงที่สงสัย
หรืออยากรู้ค าตอบให้ ลึกซ้ึงชัดเจน หรือตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และปัญหาหลาย ๆ ดา้น มีวธีิศึกษาอยา่งเป็นระบบ และมีขั้นตอนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการวางแผนใน การศึกษาอยา่งละเอียด และลงมือปฏิบติัตามที่วางแผนไวจ้นไดข้อ้สรุป
หรือผลการศึกษาหรือค าตอบ เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 
 การท าโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพื่อคน้พบความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ และวิธีใหม่ 
ดว้ยตวันักเรียนเอง โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์มีครูบาอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ความรู้
ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวธีิการใหม่นั้น ทั้งนักเรียนและครูไม่เคยรู้ หรือมีประสบการณ์ (พิมพนัธ ์                   
เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ยนิดีสุข: 2562:4) 
 จากความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดศ้ึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบตัิ ดว้ยตนเอง ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองที่ตนเองสนใจโดยใชว้ิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น และรู้จกัการแก้ปัญหา ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์
โดยครูผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ี้แนะ หรือใหค้  าปรึกษา 
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3.3 หลักการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 Railsback (2002) อ้างถึงใน (ณัฐริกา ก้อนเงิน, 2558 : 68) กล่าวถึงหลักการของ

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ไวด้งัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้โดยตรง   

2.  มีจุดเร่ิมตน้ การด าเนินงาน และสรุปผลที่ชดัเจน   
 3.  เน้ือหามีคุณค่ากบัผูเ้รียนตามสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน 

4.  ปัญหาที่แทจ้ริงตามสภาพแวดลอ้ม  
5.  สามารถตรวจสอบไดโ้ดยตรง  

 6.  มีความสมัพนัธต่์อวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบัวฒันธรรม 
7.  มีเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงที่ เก่ียวข้องกับหลักสูตรและโรงเรียนอ าเภอ หรือ

มาตรฐานของรัฐ  
8.  ผลิตภณัฑ ์ผลงาน สามารถจบัตอ้งและสามารถใชร่้วมกนัได ้ 
9.  มีความเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษาชีวติและทกัษะในท างาน   
10. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บขอ้เสนอแนะและการประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญหรือ

แหล่งความรู้ที่มีความเช่ียวชาญ  
11. ผูเ้รียนมีโอกาสในการคิดไตร่ตรองและการประเมินตนเองมีการประเมินผลได้

อยา่งแทจ้ริง 
  Blumenfeld et al. (1994) อา้งถึงใน (ณัฐริกา กอ้นเงิน, 2558 : 68 - 69)  ไดเ้สนอหลกัส าคญั
ของการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานไว ้5 ประการดงัน้ี 

1.   เป็นกิจกรรมที่จะตอ้งดึงนักเรียนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการสืบสอบจากค าถาม 
หรือปัญหาที่พบในสภาพที่แท้จริง ซ่ึงน าไปสู่การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยสร้างความคิด 
รวบยอดและหลกัการต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียน 

2.   ผลสุดทา้ยของการเรียนการสอน นกัเรียนจะตอ้งไดพ้ฒันาส่ิงประดิษฐ ์หรือผลผลิต
ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัค  าถามหรือปัญหาขา้งตน้ 

3.   สนบัสนุน อนุญาตใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสืบสอบ 
4.   เป็นกิจกรรมที่รวบรวมทั้งนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน สังคม ไดมี้ส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ร่วมกนั 
5.   สนับสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดในการเรียน 

โดยค าถามหรือปัญหาที่เป็นแรงจูงใจสู่กิจกรรม ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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5.1  มีความเหมาะสมที่จะด าเนินการปฏิบตัิไดจ้ริง คือ ผูเ้รียนสามารถออกแบบ
และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในการสืบสอบเพือ่หาค าตอบของค าถามยอ่ย ๆ ได ้

5.2  คุม้ค่า คือ ค  าตอบของค าถามหรือปัญหาควรมีเน้ือหาที่มากพอ คุม้ค่าที่จะ
ศึกษาสามารถแตกออกเป็นค าถามยอ่ย ๆ ได ้

5.3  มีลักษณะที่เป็นสภาพการณ์จริง คือ ปัญหานั้ นเกิดขึ้นหรือเก่ียวข้องกับ
สภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั และมีความส าคญัเพยีงพอ 

5.4  เป็นปัญหาที่มีความหมาย น่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้ส าหรับผูเ้รียน 
ทิศนา แขมมณี  (2559 :138) กล่าวว่า การใช้โครงการหรือโครงงานในการสอนตั้งอยู ่

บนพื้นฐานความเช่ือและหลกัการต่อไปน้ี 
1.  โครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริงเช่ือมโยงอยู ่  
2.  การให้ผูเ้รียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เข้าสู่

กระบวนการสืบสวน  (process of inquiry) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู ้เรียนต้องใช้การคิดขั้นสูงที่
ซบัซอ้นขึ้น 

3.  การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกัช่วยใหผู้เ้รียนไดผ้ลิตงานที่เป็น
รูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ความคิด  ของผูเ้รียนน้ีสามารถน ามาอภิปราย
แลกเปล่ียนและวพิากษว์จิารณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน  

4.  การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ 
การท างานให้แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงแรงจูงใจมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ใน
การแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใชค้วามรู้  

5.  การให้ผูเ้รียนท าโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ
กระบวนการในการสืบสอบและการแก้ปัญหาแลว้ ยงัสามารถช่วยดึงศกัยภาพต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นตวั
ของผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ดว้ย 

3.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน นักวิชาการได้อธิบายองค์ประกอบ การวางแผน 

ลกัษณะที่ส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมีขั้นตอนการท าโครงงานดงัน้ี 
KM CHIL (2015) อธิบายขั้นตอนส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน
ในชั้นเรียนครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกวา้ง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชาหรือ 
ความถนัดของผูเ้รียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนไดศึ้กษา
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คน้ควา้เพิ่มเติม สามารถใชเ้วบ็ไซตห์รือโปรแกรม moodle ในการ update ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และ
การก าหนด นดัหมายต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินโครงงานได ้

ขั้นที่ 2  การคิดและการเลือกหัวขอ้ให้นักเรียนเป็นผูส้ร้างทางเลือกในการออกแบบ
โครงงานเองเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จกัการคน้ควา้และสร้างสรรค์ความรู้เชิงนวตักรรม ครูอาจให้
นักเรียนทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหัวขอ้ การท างานเป็นทีม 
กระตุน้ใหเ้กิด brain storm จะท าใหเ้กิดทกัษะ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์ทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
การสร้างความร่วมมือ 

ขั้นที่ 3 การเขียนเคา้โครง การเขียนเคา้โครงของโครงงาน เป็นการสร้าง mind map 
แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงานเพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมองเห็นภาระงาน บทบาท
ระยะเวลาในการด าเนินการท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติโครงงานนักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวใ้นเค้าโครงของ
โครงงานถ้ามีการวางเคา้โครงเอาไวแ้ล้วนักเรียนจะรู้ได้เองว่าจะตอ้งท าอะไรในขั้นตอนต่อไป  
โดยไม่ตอ้งรอถามครูในระหว่างการด าเนินการครูผูส้อนอาจมีการให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ร่วมแกปั้ญหาไปพร้อม ๆ กบันกัเรียน 

ขั้นที่ 5 การน าเสนอโครงงาน นักเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงานหรือการ
น าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ จดันิทรรศนการ การรายงานหน้าชั้น ส่งงานทาง
เวบ็ไซตห์รืออีเมลถา้มีการประกวดหรือแข่งขนัดว้ยจะท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น 

ขั้นที่ 6 การประเมินผลโครงงาน ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย (multi -
evaluation) เช่น นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึงกันและกัน ประเมินจากบุคคลภายนอก 
การประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดทา้ยเพียงอยา่งเดียวแต่จะวดักระบวนการที่ไดม้า
ซ่ึงผลงานด้วย การประเมินโดยครูหลายคนจะเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์และท าให้ เกิด 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูดว้ยกนัอีกที 

สุคนธ ์สินธพานนท ์(2558) กล่าวถึงขั้นตอนการท าโครงงานวา่มีทั้งหมด 6 ขั้น คือ 
1.  ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ ผูส้อนเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่ง ที่เป็น

ปัญหาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวธีิการแกห้รือใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผูส้อนตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนก าหนด จุดมุ่งหมาย

ใหช้ดัเจนวา่เรียนเพือ่อะไร จะท าโครงงานนั้นเพือ่แกปั้ญหาอะไร 
3.   ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ผูเ้รียนวางแผนแก้ปัญหา ซ่ึงจะเป็นโครงงาน

เดียวหรือกลุ่มก็ได้ แลว้เสนอแผนการด าเนินงานให้ผูส้อนพิจารณา  ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ และ
เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะตอ้งเขียนโครงงานซ่ึงมีองค์ประกอบดังน้ี 
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ช่ือโครงงาน  หลักการและเหตุผล  วตัถุประสงค์ ช่ือผูรั้บผิดชอบ  ที่ปรึกษาโครงงาน สถานที่
ด าเนินการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

4.  ขั้นลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหา ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหาตาม แผนการที่
ก  าหนดไวโ้ดยมีผูส้อนเป็นที่ปรึกษา คอยสงัเกต ติดตาม แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต เก็บ รวบรวม
ขอ้มูล บนัทึกผลด าเนินการดว้ยความมานะ อดทน มีการประชุมอภิปรายปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ 
ๆ ผูส้อนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเท่าที่จ  าเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด ความรู้ในการวางแผนและตดัสินใจ
ท าดว้ยตนเอง 

5.  ขั้นประเมินผล ผูส้อนตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลก่อนด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และหลงัด าเนินการ คือ รู้จกัพิจารณาว่าก่อนที่จะด าเนินการมีสภาพอยา่งไร ระหว่างที่
ด  าเนินงานตามโครงงานนั้ นยงัมีส่ิงใดผิดพลาด จะต้องแก้ไขอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เม่ือ 
ด าเนินการไปแลว้ผูเ้รียนมีแนวคิดอยา่งไร มีความพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน 
ผูเ้รียนไดค้วามรู้และประโยชน์อยา่งไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานใหดี้ขึ้นได ้
โดยให้ผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนั้นผูส้อนจึงประเมินผล 
โครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึงผูป้กครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ยก็ได ้

6.  ขั้นสรุป รายงานผลและเสนอผลงาน เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและเก็บขอ้มูล แลว้
ตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน  ซ่ึงนอกเหนือจากรายงาน 
เอกสารแล้ว อาจมีแผนภูมิ แผ่นภาพกราฟ แบบจ าลองหรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจวดั
และ ประเมินผลไดห้ลายรูปแบบ เช่น จดันิทรรศการการแสดงละคร ฯลฯ 

Ribe and Vidal 1993, อา้งในนภาภรณ์ เพยีงดวงใจ  (2558 : 53) 
1.  ขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมีความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการท างาน โดยอาจใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
2.   ขั้นกระตุน้ให้เกิดความสนใจ เป็นขั้นการสร้างความสนใจให้เกิดแก่ผูเ้รียน อาจใช้

การระดมสมอง  
3.  ขั้นเลือกหัวขอ้ เป็นขั้นการอภิปรายและสังเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประมวลหัวขอ้ 

โครงงาน 
4.  ขั้นสร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขั้นการวางแผนและก าหนดขอบเขตขั้นตอน 

การท างาน จดัเตรียมอุปกรณ์ เป็นตน้ 
5.  ขั้นลงมือปฏิบติัตามหัวขอ้เร่ือง เป็นขั้นตอนด าเนินการตามโครงร่างของโครงงาน 

ตามหนา้ที่รับผดิชอบของสมาชิกกลุ่ม 
6.  ขั้นรายงานผลปฏิบติังานสู่ชั้นเรียน อาจรายงานดว้ยการพดูหรือการเขียน 
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7.  ขั้นกระบวนการยอ้นกลบั เป็นขั้นของการทบทวนงานที่ไดผ้า่นมาตั้งแต่ตน้ 
ประสาท เน่ืองเฉลิม (2558) กล่าวถึง ลักษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน คือ ตอ้งเป็นไปตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละระดับชั้น โดยมี
ขั้นตอนในการท างานโครงงานดงัน้ี 

1. ขั้นก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผูส้อนเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่งที่
เป็นปัญหาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวธีิการแกปั้ญหาหรือย ัว่ยใุห้ผูเ้รียนมีความตอ้งการศึกษาในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง 

2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผูส้อนแนะน าให้ผูเ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชดัเจนว่าเรียนเพือ่อะไร จะท าโครงงานนั้นเพือ่แกปั้ญหาอะไร ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนก าหนดโครงงานได้
ตามแนวทางในการด าเนินงานตรงตามจุดมุ่งหมาย 

3. ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผูเ้รียนวางแผนแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นโครงงาน
เด่ียวหรือกลุ่มก็ได ้แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผูส้อนพิจารณา ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและ
ขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนเขียนโครงงานตามหัวขอ้ซ่ึงมีหัวขอ้ส าคญั   
(ช่ือโครงงาน หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เจ้าของโครงงาน ที่ปรึกษา
โครงงาน แหล่งความรู้ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ วิธีด าเนินการ
เคร่ืองมือที่ใช ้ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนที่
ก  าหนดไวโ้ดยครูผูส้อนเป็นที่ปรึกษา คอยสงัเกต ติดตาม แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต เก็บรวบรวม
ขอ้มูล บนัทึกผลการด าเนินการดว้ยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกนัเป็น
ระยะ ๆ ผูส้อนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเท่าที่จ  าเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด ความรู้ในการวางแผน และ
ตดัสินใจท าดว้ยตนเอง 

5. ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ผูส้อนแนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลก่อน 
การด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาว่าก่อนที่จะด าเนินการมี
สภาพเป็นอยา่งไร มีปัญหาอยา่งไรระหว่างด าเนินการตามโครงงานนั้น ยงัมีส่ิงใดที่ผิดพลาดหรือ
เป็นขอ้บกพร่องอยู ่ตอ้งการแกไ้ขอะไรอีกบา้ง มีวิธีแกไ้ขอยา่งไร เม่ือด าเนินการไปแล้วผูเ้รียนมี
แนวคิดอยา่งไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการโครงงานผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร ได้
ประโยชน์อยา่งไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานไดอ้ยา่งดียิง่ขึ้นหรือเอาความรู้
นั้นไปใชไ้ปใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งไร โดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน 
จากนั้ นผู ้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึงผู ้ปกครองอาจจะมีส่วนร่วมใน 
การประเมินดว้ยก็ได ้
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6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและเก็บขอ้มูลแลว้ 
ตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานเพือ่น าเสนอผลงานซ่ึงนอกเหนือจากการรายงาน
เอกสารแลว้ อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริง ประกอบการน าเสนอ อาจจดั
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) กล่าวถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 1.   ขั้นเตรียมความพร้อม ผูส้อนจดัเตรียมขอบเขตของโครงการ แหล่งขอ้มูล และ
ค าถามน า โดยระบุขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ถ้าผูส้อนยงัไม่เคยจัดการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานมาก่อน  ต้องประมาณเวลาส าหรับให้ผูเ้รียนได้ไปจัดท าโครงการให้ดี  
วา่ผูเ้รียนจะสามารถจดัท าโครงการเสร็จภายในก่ีสปัดาห์ 

2.   การก าหนดและเลือกหัวขอ้ โดยการแบ่งกลุ่ม สามารถแบ่งออกได ้2 วธีิ วธีิที่ 1 คือ 
ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มกนัเอง ตามจ านวนคนที่เหมาะสม และความสมัครใจ วิธีที่2 คือ อาจารยเ์ป็นผู ้
แบ่งกลุ่มให้ โดยให้เหตุผลว่า ทุกคนสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ จากนั้นให้กลุ่มผูเ้รียนระดม
สมองภายใน 1-2 สปัดาห์ เพือ่ก าหนดหวัขอ้ที่จะจดัท าเป็นโครงงานศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละ
หวัขอ้ เพือ่เลือกโครงงานที่จะจดัท า แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตวชิาของผูส้อนแลว้มาน าเสนอผูส้อนให้มี
ความเห็นชอบ 
  ขอ้ควรระวงัในขั้นที่ 2 ผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนเป็นคนก าหนดหัวขอ้เอง เลือกเร่ืองที่จะท า
โครงการเองทั้งหมด ผูส้อนห้ามเลือกหัวขอ้ หรือเร่ืองที่จะจดัท าโครงงานให้ผูเ้รียน มิฉะนั้นผูเ้รียน
จะรู้สึกวา่การท าโครงการคร้ังน้ี ไม่ใช่งานของตวัเอง จะเป็นลกัษณะของค าสัง่จากอาจารย ์

3.  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  ผูเ้รียนศึกษาขอบเขตโครงงาน  แหล่งข้อมูล 
ตลอดจนคน้หาแหล่งขอ้มูล แลว้ร่วมวางแผนการจดัท าโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ภาระงานของสมาชิกในกลุ่มใหช้ดัเจนตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ถา้เป็นการจดัท าโครงงานทั้งภาคเรียน ใหผู้เ้รียนเสนอโครงงานเป็น 3 บท เหมือนวทิยานิพนธ ์
  4.  การปฏิบัติโครงงาน  สมาชิกในกลุ่มร่วมด าเนินงานตามแผนงานและหน้าที่
รับผิดชอบ ดว้ยการบูรณาการความรู้ ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่ โดยมี
ผู ้สอนคอยให้ค  าปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับผู ้เรียน  ผู ้เรียนต้องคอยมาน าเสนอ
ความกา้วหนา้ของโครงงานทุกสปัดาห์ ผูส้อนคอยซกัถาม ติดตามความกา้วหนา้ ใหค้  าแนะน า ช่ืนชม 

 5.  การน าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนสรุปผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานและน าเสนอ
ผลงานกิจกรรมของโครงงาน  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจจะใช้ช่ืองานในลักษณะของการจัด
นิทรรศการ หรือ โอเพ่นเฮ้าส์ ซ่ึงการน าเสนอผลงาน อาจจะไม่ใช่ช้ินงาน อาจเป็นส่ิงที่ผูเ้รียนไป
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ส ารวจมา เป็นส่ิงที่ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงมา หรือไดไ้ปทดลองมา แลว้มาน าเสนอ ส่ิงส าคญัใน
ขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนหรือผูส้อน ตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้อาจารยใ์นคณะ  หรือในมหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบเพือ่ใหไ้ดม้า รับชม รับฟัง ผลงานของนกัเรียน นกัศึกษา 

6.  การประเมินผล ผูส้อนประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือที่
หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งความรู้ กระบวนการ ผลงานและพฤติกรรมลกัษณะ
นิสยัของผูเ้รียน 

อัญชลี ทองเอม  (2561) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มี 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 

1.  ขั้นการน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ 
ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปแบบ หรือการใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ที่ก  าหนด 
ในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็น
ขั้นตอนของโครงงานเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

2.   ขั้นวางแผน  หมายถึง ขั้นที่นักเรียนร่วมกันวางแผน  โดยการระดมความคิด 
อภิปรายหารือขอ้สรุปของกลุ่มเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

3.  ขั้นปฏิบติั ขั้นปฏิบติั หมายถึง ขั้นที่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่
เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกนั 

4.  ขั้นประเมิน  หมายถึง ขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู นักเรียนและเพื่อนร่วม
ประเมิน 

ดวงเนตร  ธรรมกุล และ วนิดา ตนัเจริญรัตน์  (2557 : 47) 
1. การก าหนดจุดมุ่งมหาย 
2. การวางแผน 
3. การด าเนินการตามแผน 
4. การประเมินผล 

พิมพนัธ์ เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ยนิดีสุข (2562: 4-5) กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินโครงงาน
เพือ่หาค าตอบของปัญหา ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ระบุปัญหา : สังเกต สรุปอ้างอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ส่ือสาร และ
ก าหนดโจทยห์รือค าถามเพือ่หาค าตอบ 
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2. ออกแบบการรวบรวมขอ้มูล : ตั้งสมมติฐาน คิดเชิงเหตุผล การพิสูจน์สมมุติฐาน 
การระบุตวัแปร การนิยามเชิงปฏิบติัการ การวางแผนเพื่อวิธีเก็บขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือ และ
วางแผนวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.  ปฏิบตัิการรวบรวมขอ้มูล : การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวดั การใช้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ การใชต้วัเลข การบนัทึก 

4. วิเคราะห์ผลและส่ือความหมายข้อมูล  : การสังเกต การแยกแยะ การจัดกลุ่ม  
การจ าแนกประเภท การเรียงล าดบั การจดัระบบ การใช้ตวัเลข   รวมทั้งการส่ือความหมายขอ้มูล 
ต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภาพ เป็นตน้ 

สรุปผล :  การแปลผลขอ้มูล การอุปนยั การนิรนยั การสรุปผลจากขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน ขา้งตน้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
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1.การเตรียมความพร้อม / การสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน 

         

2.การคิดและการเลือกหวัขอ้          
3.การเขียนเคา้โครง โครงงาน          
4.การปฏิบตัิโครงงาน          

5.การสรุป/ การน าเสนอโครงงาน/ การรายงาน          

6.การประเมินผลโครงงาน          

7.การก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ          

8.การก าหนดจุดมุ่งหมาย          
9.การวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน          

10.การกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ          
11.กระบวนการยอ้นกลบั          
12.การออกแบบรวบรวมขอ้มูล          
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จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ดังกล่าวขา้งต้น สรุปได ้ 
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดปัญหา ผูส้อนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ หรือสถานการณ์  และให้
นกัเรียนก าหนดปัญหา โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพือ่ระดมสมอง และหาแนวทางการแกปั้ญหา 

2. การวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  เป็นที่นักเรียนร่วมกันวางแผน ก าหนด
ขอบเขตขั้นตอน การท างาน เป็นตน้ แลว้เสนอแผนการด าเนินงานสอนให้พิจารณา ให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือ และเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน 

3. การลงมือปฏิบตัิ เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัด าเนินงานตาม0
แผนงานและหน้าที่ที่รับผดิชอบ ดว้ยการบูรณาการความรู้ และลงมือปฏิบตัิตามแผนที่วางไว  ้โดยมี
ผูส้อนคอยใหค้  าปรึกษาและร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกนั  

4. การประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนท าการวดัประเมินผลโครงงานอย่าต่อเน่ือง 
ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งความรู้ กระบวนการ 
ผลงานและพฤติกรรมลกัษณะนิสยัของผูเ้รียน 

การสรุปผล เป็นขั้นตอนการรายงานผล โดยผูเ้รียนน าผลงานของกลุ่มที่ท  าการศึกษา 
คน้ควา้ เก็บรวบรวม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการด าเนินงาน โดยอาจน าเสนอใน
รูปแบบการจดัท ารายงาน น าเสนอผลงาน หรือการจดัป้ายนิเทศเป็นตน้ 

 3.5 บทบาทของครูและนักเรียน 
บทบาทของครู 

Efstratia (2014: 1256) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนไวด้งัน้ี  
1.   สนับสนุนหรือแนะน าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ได ้เพื่อเปิดโอกาสใน

การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  
2.   จดัโครงสร้างการเรียน สร้างแบบ และแนะน าการท างานแก่ผูเ้รียน   
3.   กระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้และใชก้ระบวนการคิดของตนเอง  
4.   ประเมินผลความกา้วหน้า วิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นให้ผลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน และ

ประเมินผลงานทั้งหมด 
เสาวลกัษณ์ วรครบุรี (2559: 36-37) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนโดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ 4 ดา้น ดงัน้ี  
1.  มีความรู้ โดยทดสอบความรู้เดิม ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลเสริม และสอนเน้ือหาเพิม่เติม  
2.   อ านวยความสะดวกโดยเป็นโคช้ คอยแนะน า  
3.  จดับริบทการเรียนรู้ เก่ียวกบัเคร่ืองมือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสถานที่  
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4.   ประเมินผล โดยวธีิการที่หลากหลาย ตามสภาพการณ์จริง รวมถึงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
ปรัชญนนัท ์นิลสุข (2558) กล่าวถึง บทบาทหนา้ที่ของครู ดงัน้ี 

1.  ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Projects)  
 2.  ให้นักเรียนได้เรียนตามหัวขอ้และเวลาเรียนที่ประสงค์ด้วยวิธีเรียนที่ครูคิดว่า

เหมาะสม (Ondemand) 
3.   ให้นัก เรียนได้เรียน รู้ตามวิธีที่ เหมาะสมตรงกับวิธีการเรียน รู้ของตนเอง 

(Personalized) 
4.  ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการท างานร่วมกนั (Collaboration) 
5.  น าห้องเรียนสู่ชุมชนโลกด้วยการเช่ือมโยงกับห้องเรียนอ่ืนๆในโลกด้วย ICT 

(Global Communication) 
6.  ใหน้กัเรียนไดสื้บคน้ความรู้จากเวบ็ไซต ์(Web-based) 
7.  มุ่งใหน้กัเรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั (Learning For Life) 
8.  มีการวดัและประเมินผลนกัเรียนเป็นระยะๆ เพือ่ปรับปรุง (Formative Assessment) 

 ทิศนา เขมมณี (2559:139 :140) กล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนไวด้งัน้ี 
1. ผูส้อนมีการช้ีแจงหรือท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนถึงวตัถุประสงคใ์นการท าโครงการ 

ตามความคาดหวงัต่อการท าโครงการ วธีิการและกระบวนการในการด าเนินการ 
2. ผูส้อนมีการจดัให้ผูเ้รียนน าผลงาน ประสบการณ์ และขอ้มูลทั้งหมดมาอภิปราย

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนรู้ที่ไดรั้บจากการท าโครงการ 
3. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลทั้งทางดา้นผลผลิต คือ ช้ินงานจากการท าโครงการ 

และเน้ือหาความรู้ที่ไดเ้รียนรู้ กระบวนการและทกัษะต่าง ๆ ที่ไดพ้ฒันาและเจตคติที่เกิดขึ้น 
ศศิโสภิต แพงศรี (2561: 215) กล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนไวด้งัน้ี  

 1.  เป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน เช่น การใชค้  าถาม การแนะน าให้ผูเ้รียนเขา้ถึง
ขอ้มูลต่างๆการอ านวยความสะดวก โดยเป็นโคช้  

2.  จดัโครงสร้างการเรียน สร้างแบบ และแนะน าการท างานแก่ผูเ้รียน โดยค านึงถึง
บริบทการเรียนรู้ เคร่ืองมือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสถานที่ 

3.  กระตุ ้นให้ผูเ้รียนฝึกใช้กระบวนความคิดของตนเอง  โดยสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนแต่ละคนเพือ่ช้ีแนะ กระตุน้ หรือยบัย ั้ง  

4.    เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงานอยา่งอิสระ ให้ผูเ้รียนจินตนาการและใช้
ความสามารถในการสร้างผลงาน  
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5.    ประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลาย ประเมินความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น ใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน และประเมินผลงานทั้งหมด  

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปบทบาทผูส้อนได้ดงัน้ี 1) เป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้ แนะน าให้
ผูเ้รียนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และอ านวยความสะดวก  โดยเป็นโค้ช   2) จัดโครงสร้างการเรียน  
สร้างแบบ และแนะน าการท างานแก่ผูเ้รียน โดยค านึงถึงบริบทการเรียนรู้ เคร่ืองมือการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสถานที่ 3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระใชจิ้นตนาการและ
ใชค้วามสามารถในการสร้างผลงาน 5) ประเมินผลดว้ยวธีิการที่หลากหลาย 

บทบาทของนักเรียน 
ทิศนา แขมมณี (2559:139 :140) กล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนไวด้งัน้ี 

1. ผูเ้รียนมีการร่วมกนัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองที่จะท าจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
2. ผูเ้รียนมีการร่วมกันวางแผนการจดัท าโครงการ ซ่ึงมกัประกอบดว้ยความเป็นมา

และความส าคญัของประเด็นปัญหาที่จะจดัท าเป็นโครงการ วตัถุประสงคก์ระบวนการ หรือขั้นตอน
ในการด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวสัดุต่าง ๆ ที่ต้องการ บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่ ร่วม
โครงการ เคร่ืองมือ เวลา และค่าใช้จ่ายที่ตอ้งการ ความรู้และทักษะที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงาน
โครงการการประเมินผลโครงการ และการอภิปรายผลการเรียนรู้ผูส้อนมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า 
และใหค้วามรู้ที่จ  าเป็นต่อการท าโครงการตามความจ าเป็น 

3. ผูเ้รียนมีการเขียนโครงการและน าเสนอผูส้อน ผูส้อนอาจให้ค  าแนะน า และ  
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็น ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ผูส้อนมีการให้ความ
เห็นชอบในการท าโครงการ และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 

4. ผูเ้รียนมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ไดก้  าหนด จนกระทัง่สามารถผลิตช้ินงาน
ออกมาได ้ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ติดตามการท างานของผูเ้รียนใหค้  าแนะน าและ
ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและใหแ้รงเสริมตามสมควร 

5. ผูเ้รียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน 
6. ผูเ้รียนมีการน าผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน  (อาจจะเป็นในชั้ นเรียน ใน

โรงเรียน ในชุมชน ฯลฯ) และเก็บขอ้มูล 
 ปรัชญนนัท ์นิลสุข (2559) กล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของนกัเรียนไวด้งัน้ี 
 1. เสนอแนวคิด เลือก และก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
 2. เสนอแนวทาง ออกแบบการท าโครงงาน 

3. วางแผนร่วมกนัในการเรียนรู้แบบโครงงาน 
4. ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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5. เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงานต่อผูส้อน 
6. ลงมือปฏิบติัโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว ้
7. รวบรวมผลการท าโครงงาน 
8. เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผลการท าโครงงาน 
9. เขียนรายงานหรือน าเสนอผลงานโครงงานต่อผูส้อน 

10. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
11. ประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงานของตวัเอง  

 อญัชลี ทองแอม (2561:194) กล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของนกัเรียนไวด้งัน้ี 
1. นกัเรียนร่วมกนัศึกษารายละเอียดของประเด็นปัญหาที่ไดรั้บมอบหมาย จากนั้น 

ก าหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน 
2. นักเรียนร่วมกันวางแผนการท างาน  เช่น  การก าหนดขั้ นตอนการท างาน  

การวางแผนเร่ืองการสืบคน้ขอ้มูล การแบ่งหนา้ที่การรับผดิชอบ การวางแผนเร่ืองเวลา 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบติัโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว ้
4. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการส ารวจ อภิปรายตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจาก 

การด าเนินโครงงาน 
5. นกัเรียนน าขอ้มูลที่สรุปสาระส าคญัตามประเด็นต่าง ๆ  
6. น าเสนอผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบผงักราฟิก 
7. ประเมินผลการท าโครงงานของตนเอง จดัท าแฟ้มสะสมงาน เขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
9. นกัเรียนท าการสรุปผลการเรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่บทบาทหนา้ที่ของนกัเรียน ประกอบดว้ย 
1. ศึกษารายละเอียดของประเด็นปัญหา จากนั้นก าหนดประเด็นปัญหา และก าหนด 

หวัขอ้โครงงานใหถู้กตอ้งชดัเจน 
2. เสนอแนวทาง และออกแบบการท าโครงงาน 
3. นกัเรียนร่วมกนัวางแผนการท างาน 
4. ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
5. เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงานต่อผูส้อน 
6. นกัเรียนลงมือปฏิบติัโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว ้
7. รวบรวมผลการท าโครงงาน  ร่วมกันสรุปผลการส ารวจ อภิปรายตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งขอ้มูลจากการด าเนินโครงงานและเสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผลการท าโครงงาน 
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8. น าเสนอผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบผงักราฟิก การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 
9. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
10. ประเมินผลการท าโครงงานของตนเอง 

3.6  ความส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
  การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (Project-Based learning - PBL) เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
การใชปั้ญหาจริงเป็นการเรียนรู้และวธีิแสวงหาความรู้บนพื้นฐานแนวคิดของ John Dewey ที่เช่ือว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) จะประกอบด้วย การรู้ (Knowing) และ  
การลงมือกระท า (Doing) ความรู้และความสามารถในการใชค้วามรู้นั้น ๆ เป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุด ใน
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่
แลว้สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการแกไ้ข
ปัญหา พฒันาทกัษะในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วิธีการจดัการเรียน
การสอน ผูส้อนจะมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เพื่อทุกคนไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหา คน้ควา้ 
และอาจเป็นการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง พร้อมน าเสนอผลงานของกลุ่ม ทั้งน้ีผูส้อนท าหนา้ที่
เป็นเพยีงผูแ้นะน า(Facilitator) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของ
แต่ละคนใหไ้ดรั้บการพฒันาไดเ้ตม็ความสามารถที่มีอยู ่(อญัชลี ทองแอม (2561:194) 

3.7  คุณค่าของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
คุณค่าของการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานต่อผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  ทกัษะการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและสามารถสังเคราะห์
องคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง การแสวงหาความรู้นั้นตอ้งมีการวางแผน ออกแบบ กระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ เช่น การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การสอนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2.  ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดร่วมกบัระดมสมองในหวัขอ้ 
ที่ออกแบบโครงงาน โดยแสดงการคิดสร้างสรรคข์องตนและของกลุ่มร่วมกนั จินตนาการที่เกิดขึ้น
จากทักษะการคิดสร้างสรรค์ จะท าให้ผูเ้รียนคิดแปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เช่น  
การประดิษฐเ์คร่ืองท าทองหยอด ฝอยทอง เทคโนโลยกีารเกษตรต่าง ๆ  

3.  ทกัษะทางอารมณ์ ผูเ้รียนเม่ือท างานร่วมกนั แสดงความคิดเห็นร่วมกนั จ าเป็นตอ้งมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนั้ น  การปรับตัวเข้าหากันท าให้เกิดทักษะทางอารมณ์ของผูเ้รียนดีขึ้ น  
มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่น ๆ มีความเป็นกลัยาณมิตร  

4.  ทกัษะการส่ือสาร หรือ ทกัษะการน าเสนอ ผูเ้รียนเม่ือเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการ
ท าโครงงาน ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นการน าเสนอผลการเรียนรู้ของกลุ่มดว้ยทกัษะการส่ือสาร หรือ
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ทกัษะการน าเสนอผลงานของตนหรือกลุ่มของตนเอง ผูเ้รียนสามารถแสดงออกด้วยทักษะการ
น าเสนอ ไดแ้ก่  

4.1  การน าเสนอดว้ยวาจา สามารถพูดหรือบรรยาย อธิบาย อภิปราย ในส่ิงที่ปฏิบติั
มา อาจจะใชส่ื้อประกอบ เช่น แผน่ใส พาวเวอร์พอ้ยท ์วดิีทศัน์ เป็นตน้  

4.2  การน าเสนอดว้ยแผนงาน หรือ แผนโครงงาน ตอ้งอาศยัศิลปะของการน าเสนอ 
อาจมีการจดัท าตกแต่งดว้ยตนเอง  (อญัชลี ทองแอม (2561:194) 

3.8  ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
 เป้าหมายหลักของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ 

ความเขา้ใจโลกที่อยูร่อบ ๆ ตวัเขาและปลูกฝังคุณลกัษณะความอยากรู้อยากเรียนใหก้บัผูเ้รียนจะท า
ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติักิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว กิจกรรมในสถานศึกษาจึงควรเป็นกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติปกติ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและผูค้นรอบ ๆ ตวัเด็ก เด็กทุกคน
มีลกัษณะเฉพาะตวั การสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนไดแ้สดงออกถึงคุณลกัษณะ 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือของตน โดยที่ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ใหก้บัเด็ก แต่เป็นผูค้อยกระตุน้ 
ช้ีแนะและใหค้วามสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (อญัชลี ทองแอม (2561:194) 

3.9 งานวิจัยมี่เกีย่วข้อง 
 ลุฏฟี ดอเลาะ (2559) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววทิยาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาของ
นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01  2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
  นภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2560)  ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การ                 สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน  
การสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีช่ือว่า“SCIENCE 
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Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ การที่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างนวตักรรมขึ้นเองอยา่งเป็น
ระบบ โดยอาศยัการแสวงหาความรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผูเ้รียนมีบทบาทส าคัญใน  
การเรียนรู้ผ่านส่ือและเทคโนโลยีได้ตลอดเวลาทุกสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือ 
สนับสนุน 2) วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถใน  
การสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์  3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย  6 ขั้น คือ   
(1)  ขั้ น ก ระตุ ้น ผู ้เรี ยน  (Stimulatiion: s)  (2)  พิ จารณ าสา เหตุ  (Consideration and Cause: C)  
(3) สืบเสาะแสวงหาความรู้ (Inquity: I) (4) ส ารวจและตรวจสอบ (Exploration and Examine: E) 
(5) บนัทึกและอภิปราย (Note and Discussion: N) และ(6) สรุปและขยายความรู้ (Conclusion and 
Elaboration: CE)  4) ก ารวัดแล ะป ระ เมิ น ผล  3 ด้ าน  คื อ  ด้ าน ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรียน  
ดา้นความสามารถในการสร้างนวตักรรม และดา้นจิตวทิยาศาสตร์ และ  5) เงื่อนไขส าคญัในการน า
รูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ผูเ้รียนต้องมีความสามารถและความพร้อมใน 
การใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน  
จัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู ้เรียน โดยพบว่า รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านมีประสิทธิภาพ 80.00/80.21  2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า  2.1) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจัด  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นสูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 2.2) ความสามารถในการสร้าง
นวตักรรมหลังใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นอยูใ่นระดบัสูง 2.3) จิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียน หลงั
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนอยูใ่นระดบัมากที่สุด และ 2.4) ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นในภาพรวมพบว่าขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ควบคู่
กบัการพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ ของตนเองเน่ืองจากกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการท า
กิจกรรมกลุ่ม มีส่ือใหศึ้กษาไดทุ้กที่ทุกเวลาและยงัสามารถแกปั้ญหาการขาดเรียนได ้ 

  พฒัน์ชนน คงอยู ่(2562) ศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานเป็นฐาน 
เร่ืองงานและพลงังาน กรณีศึกษา : โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ 
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ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานเป็นฐาน
สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 และ 3) เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนดว้ยการใชก้ารจดัการเรียนรู้โดย
ใชกิ้จกรรมโครงงานเป็นฐานในภาพรวมอยูร่ะดบัดี (�̅� = 4.19, SD = 0.83) 

การศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน พบว่านกัเรียนที่
เรียนด้วยโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้ นและมี
ความสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมและพบวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงาน
เป็นฐาน 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นใหค้นมีปัญญา เพราะปัญญาของคนในชาติ
มีความส าคญัยิง่กวา่ทรัพยากรแร่ธาตุ ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีเคยมีความส าคญัมากมาก่อนในศตวรรษที่
ผา่นมา การศึกษาในยคุน้ีเนน้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) เนน้การศึกษาเพื่อ
ปวงชน  (education for all) เน้นการร่วมมือจากปวงชน  (all for education) เป็นการศึกษาที่ เน้น 
การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (iearn how to learn) เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบร่วมกัน (co – 
operative and collaborative iearning) การเรียนการสอนเน้นการสอนที่ให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้
เอง (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์: 2553: 6) ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เป็นไปตามกระแส
โลกาภิวตัน์ ประชากรทุกภูมิภาคสามารถหาข่าวสารความรู้ได้อย่างหลากหลายอันเป็นผลจาก
ความกา้วหน้าดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม ประเทศไทยจึงตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนัต่อสถานการณ์
เพือ่สร้างศกัยภาพให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี และสงัคมส่วนรวมมี
ความสุข จึงตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไทย ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึงระดบัมหาวทิยาลยัจดัการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เสริมสร้างให้นักเรียนผูเ้รียนท า
โครงงานอันเป็นการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(creative problem solving skills) 
ในศตวรรษที่ 21 ผลผลิตที่ไดจ้ะเป็นงานสร้างสรรค ์(creative product)  
ความหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน   
 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน หมายถึง  
การจัดการเรียน รู้ที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์  (S: Science), 
เทคโนโลยี (T: Teachnology), วิศวกรรมศาสตร์  (E: Engineering), ศิลปศาสตร์  (A: Arts) และ
คณิตศาสตร์ (M: Mathematics) เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองเพือ่ส่งเสริม
และพฒันาจนเกิดทกัษะใหผู้เ้รียนไดค้ิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชส้ะตีมศึกษาร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
ผลการศึกษาดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดย

ใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education)ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน  

ข้ันตอนการเรียนรู้ตามแนวทาง 
STEAM Edcuation 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีม
ศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

1. ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ 1. การก าหนดปัญหา 1. ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ 
2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

 2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

3. ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา  3. ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา 2. การวางแผนและ

วเิคราะห์โครงงาน 
3. การลงมือปฏิบตั ิ

4.วางแผนและด าเนินการ
แกปั้ญหา 

5. ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือ
ช้ินงาน 

4. การประเมินผล 5.ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหา 

6. น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา ผลการ
แกปั้ญหาช้ินงาน 

5. สรุปผล 6. สรุปผลและน าเสนอผลงาน 

ผลการสงัเคราะห์ความสมัพนัธข์ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชส้ะตีม
ศึกษาร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนศึกษาสถานการณ์ที่ก  าหนดให้ แล้วให้ผูเ้รียนระดมสมองเพื่อช่วยกันหา
แนวทางในการแกปั้ญหา  โดยผูแ้กปั้ญหาตระหนักถึงปัญหาในชีวิตประจ าวนัและจ าเป็นตอ้งหา
วธีิการหรือการสร้างส่ิงประดิษฐ ์เพือ่แกปั้ญหาดงักล่าว 

2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้งกบัการแนวทางการแกปั้ญหา 
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3. ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา เป็นการประยกุต์ใชข้อ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งเพื่อ 
การออกแบบช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขตาม
สถานการณ์ที่ก  าหนด 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา วิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็น
ขั้นตอนที่ใหผู้เ้รียนร่วมกนัวางแผนและก าหนดขอบเขต ขั้นตอนการท างาน เพื่อใหผู้เ้รียนท างานได้
อยา่งเป็นระบบ โดยมีผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง และใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน 

5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขวิธีการแกปั้ญหาช้ินงาน เป็นขั้นที่ผูส้อนท า
การวดัประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย เนน้การประเมินตามสภาพ
จริง ทั้งความรู้ กระบวนการ ผลงาน และพฤติกรรมลกัษณะนิสัยของผูเ้รียน ซ่ึงการวดัและประเมิน
เป็นการทดสอบปรับปรุงและพฒันาผลลพัธใ์หมี้ประสิทธิภาพ 

6.  สรุปผลและน าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนการรายงานผล โดยผูเ้รียนน าผลงานของ
กลุ่มที่ท  าการศึกษา คน้ควา้ เก็บรวบรวม มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการด าเนินงาน โดย
อาจน าเสนอในรูปแบบการจดัท ารายงาน น าเสนอผลงาน หรือการจดัป้ายนิเทศเป็นตน้ 

 
4. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใหน้กัเรียนท าการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายส าคญั 
คือ ตอ้งการให้นักเรียนรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยผ่านทกัษะกระบวนการทาง
วิทยา จากนั้ นน าขอ้มูลหรือหลักฐานเชิงประจกัษ์ที่ได้ซ่ึงในที่น้ีคือผลการทดลอง มาสร้างองค์
ความรู้หรือค าอธิบายดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ กระบวนการเหล่าน้ีสอดคล้องกับลักษณะ
ส าคญับางประการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนเดียวกันกับที่
นกัวทิยาศาสตร์น าไปใชใ้นการคน้ควา้ วจิยั และหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ (สนธิ พลชยัยา, 2562) 
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ภาพที่ 4ลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้  
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2560) 

ที่มา : สนธิ พลชยัยา (2562 : 13) 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ไดดี้ ครูวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสอดคลอ้งกบัความหลากหลายของผูเ้รียนมากยิง่ขึ้นด้วย
เช่นกัน แต่ปัญหาที่ยงัพบอยู่ คือ ครูยงัขาดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงค าที่เก่ียวขอ้งและตวัช้ีวดั เพื่อให้ครูผูส้อนวิชา
วทิยาศาสตร์ไดเ้ขา้ใจและมองเห็นแนวทางในการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
ชดัเจนยิง่ขึ้น (ชนินนัท ์พฤกษป์ระมูล: 2557: 352) 

4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
การศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (science 

process skill) หมายถึง ความสามารถและความช านาญในการใชค้วามคิดและกระบวนการคิดเพื่อ
คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ การคิดลกัษณะน้ีเป็นทกัษะทางปัญญา (intellectual skill) ซ่ึง
เป็นการท างานของสมองและไม่ใช่ทกัษะที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิบติัการต่าง ๆ (psychomotor หรือ 
hands-on skill) 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2553) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความช านาญ 
และความสามารถในการใชค้วามคิดเพื่อคน้หาความรู้รวมทั้งแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เป็นทกัษะทางปัญญา (intellectual skills) ไม่ใช่ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือ (psychomotor 
skills/ hands-on skill) 
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ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล (2557) กล่าววา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ เกิดจากการคิด เป็นทักษะทางสติปัญญา (intellectual skills)  
ที่นักวทิยาศาสตร์ใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแสดงออก
จากการปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์หรือกิจกรรมวทิยาศาสตร์อ่ืน ๆ ในชั้นเรียน 

จากความหมายของนักวชิาการเบื้องตน้ สรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
หมายถึง ความช านาญ และความสามารถในการใช้ความคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นควา้  
หาความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 4.2   ความส าคญัของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) กล่าว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ลกัษณะที่ใชอ้ธิบายลกัษณะทัว่ไปของการคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงท าใหผู้เ้รียน เรียนรู้และมีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ใหม่และ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทกัษะเหล่าน้ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถขยายแนวความคิดจากขอ้มูลที่เก็บ
รวบรวมได้ (small idea) และเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านั้ นเพื่ออธิบายโดยภาพรวม  (big idea) ของ
ปรากฏการณ์ใดๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผลนอกจากน้ียงัตอ้งทดสอบแนวคิดภาพรวมที่ผูเ้รียนสร้างขึ้นดว้ย
วธีิการต่าง ๆ ดว้ย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อ้างใน (สมเจตน์ เนียมก้อน : 
2558)  กล่าวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มีความส าคญักบัผูเ้รียนมาก ซ่ึงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท าให้ผู ้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยรู้จักน าหลักการและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรพฒันาให้มีขึ้นก่อนในระดบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ควรเป็นทกัษะกระบวนการขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ทกัษะการสังเกต ทกัษะการจดัจ าแนก ทกัษะการวดั 
ทกัษะการค านวณ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา ทกัษะการ
จดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล และทกัษะการพยากรณ์ ซ่ึงทกัษะดงักล่าวถือว่าเป็นทกัษะขั้น
พื้นฐานที่จ  าเป็นตอ้งมีและพฒันาให้มีขึ้นในระดบัประถมศึกษาก่อนที่จะพฒันาแนวความคิดและ
ทกัษะขั้นผสมผสานซ่ึงเป็นทกัษะขั้นสูงต่อไป 

ความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สรุปไดว้่า ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์มีความส าคญักบัผูเ้รียนมาก ท าให้ผูเ้รียน เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
โดยเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่โดยใช้หลักการและทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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4.3  ประเภทของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวสมาคม
อเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for the Advancement of 
Science : AAAS) ได้จ  าแนกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์
ยนิดีสุข: 2562: 65-75) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  (Basic Science Process Skills) 
ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ คือ 

1) การสังเกต  (Observation) การสังเกตอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และการสัมผสั เขา้สัมผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือปรากฏการณ์โดยมี
จุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิงนั้ น ๆ ทั้ งน้ีโดยไม่ใช้ประสบการณ์และ 
ความคิดเห็นของผูส้งัเกตในการเสนอขอ้มูล 

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตควรเป็นขอ้มูลประเภท 
1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
3. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการเปล่ียนแปลง 

2) การจ าแนกประเภท  (Classifying) ความสามารถในการจัดแบ่ งห รือ
เรียงล าดบัวตัถุ หรือ ส่ิงที่อยูใ่นปรากฏการณ์เป็นพวกๆ โดยมีเกณฑใ์นการจดัแบ่งดงักล่าวอาจจะใช้
ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การจ าแนกและการเรียงล าดบันั้น
อาจใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดมาให ้หรือใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นเอง 

3) การวดั (Measuring) ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือในการวดัปริมาณของ
ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีหน่วยก ากบัเสมอ และรวมไปถึงการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมต่อส่ิงที่ตอ้งการวดัดว้ย 

4) การใชเ้ลขจ านวน (Using Number)  ความสามารถในการบวก ลบ คูณ และ
หารตวัเลขที่แสดงค่าปริมาณของส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ซ่ึงได้จากการสังเกต การวดั การทดลอง โดยตรง
หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ อีกทอดหน่ึง ทั้งน้ีตวัเลขที่น ามาบวก ลบ คูณ หรือหาร นั้นจะตอ้งแสดงค่า
ปริมาณในหน่วยเดียวกบัตวัเลขใหม่ที่มาจากการค านวณ จะช่วยให้สามารถส่ือสารความหมายได้
ตรงตามที่ตอ้งการและชดัเจน 

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (space and space, 
space and time relationship) ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 มิติ 2 มิติ ระหว่าง
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ต าแหน่งที่อยู่ของวตัถุหน่ึง ระหว่างสเปสของวตัถุกับเวลา ซ่ึงได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การเปล่ียนแปลงต าแหน่งที่อยูข่องวตัถุกบัเวลา หรือ ระหวา่งสเปสของวตัถุที่เปล่ียนไปกบัเวลา 

6) การลงความเห็นจากขอ้มูล (Inferring) ความสามารถในการน าขอ้มูลที่ได้
จากการสังเกตหรือปรากฏการณ์ไปสัมพนัธ์กบัความรู้ หรือประสบการณ์เดิม เพื่อลงขอ้สรุปหรือ
ปรากฏการณ์หรือวตัถุนั้น การลงความเห็นจากขอ้มูลอาจจ าแนกประเภทเป็น 2 ประเภท คือ การลง
ความเห็นขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ แต่ละอยา่งและที่เป็นการอธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ใน
ปรากฏการณ์ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ถา้ฝึกจนเป็นความช านาญจะช่วยพฒันาทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

7) ก า ร จั ด ก ร ะ ท า แ ล ะ ส่ื อ ค ว า ม ห ม า ย ข้ อ มู ล  (Manipulating and 
Communication Data) ความสามารถในการน าขอ้มูลดิบที่ได้จากการสังเกต การทดลอง หรือจาก
แหล่งอ่ืนที่ มีข้อมูลดิบอยู่แล้วมาจัดกระท าเสียใหม่โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ การจัดเรียงล าดับ 
 การจดัแยกประเภท การหาค่าเฉล่ีย เป็นตน้  แล้วน าขอ้มูลชุดนั้นน าเสนอดว้ยรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ 

8) การท านาย (Predicting) ความสามารถในการพยากรณ์หรือคาดคะเนส่ิงที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ หรือความรู้ที่เป็นหลกัการ กฎ หรือ 
ทฤษฎีในเร่ืองนั้นมาช่วยในการพยากรณ์ 

การพยากรณ์หรือการคาดคะเนอาจเป็นการพยากรณ์  1) ภายในขอบเขต
ขอ้มูลที่ศึกษา หรือ 2) ภายนอกขอบเขตขอ้มูลที่ศึกษา 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน  (Integrated Science Process 
Skills) ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

9 )   การก าหนดและควบคุมควัแปร (Controlling the variables) ความสามารถ
ในการก าหนดว่าส่ิงที่ศึกษาตวัใดเป็นตัวแปรตน้ ตวัแปรตามในปรากฏการณ์หน่ึง ๆ ที่ตอ้งการ
ศึกษาโดยทัว่ไปจะมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรคู่หน่ึงเป็นอยา่งน้อย ซ่ึงในการศึกษาปรากฏการณ์
นั้นจ าเป็นตอ้งสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่เป็นสาเหตุ และเป็นตวัแปรที่เป็นผล 
และสามารถควบคุมตวัแปรที่เป็นสาเหตุอ่ืน ๆ ในขณะที่ศึกษาตวัแปรที่เป็นสาเหตุตวัใดตวัหน่ึง 

10)   การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) ความสามารถในการให้ขอ้สรุป หรือ
ค าอธิบายซ่ึงเป็นค าตอบล่วงหนา้ก่อนที่จะด าเนินการทดลองเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง เป็นจริงใน
เร่ืองนั้น ๆ ต่อไป สมมติฐานเป็นขอ้ความที่แสดงการคาดคะเนซ่ึงอาจเป็นขอ้สรุป หรืออาจเป็น
ขอ้ความที่แสดงความสัมพนัธ์ที่เช่ือว่าจะเกิดขึ้นโดยการสังเกตประกอบกบัความรู้ ประสบการณ์ 
กฎ หลกัการ และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
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11)   การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational defining of the variables) 
ความสามารถที่จะก าหนดว่าจะมีวิธีวดัตวัแปรที่ศึกษาอยา่งไร ซ่ึงเป็นวิธีวดัที่สามารถเขา้ใจตรงกนั 
สามารถสงัเกต และวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย  

12)   การทดลอง (Experimenting) ความสามารถในการตรวจสมมติฐาน โดย
การทดลอง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบ
ตลอดจนการใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งงถูกตอ้ง 

13)  การแปรผลข้อ มู ลและการลงข้อส รุป  (Interpreting data and making 
conclusion) การตีความหมายขอ้มูล คือ ความสามารถในการบรรยายความหมายของขอ้มูล ที่ไดจ้ดั
กระท าและอยูใ่นรูปแบบที่ใชใ้นการส่ือความหมายขอ้มูล ส่วนการลงขอ้สรุปคือความสามารถใน
การตีความหมายขอ้มูลแลว้น าไปสู่การระบุความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ศึกษาได้
เป็นความรู้ใหม่ 
    สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 
2556 ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ จ  าเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่ 
การค้นหาความรู้ จากการส ารวจตรวจสอบ หรือจากการทดลอง ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์มีทั้งหมด 14 ทกัษะ ไดแ้ก่ การสงัเกต การวดั การจ าแนกประเภท การหาความสมัพนัธ์
ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา การค านวณ การจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล การลง
ความเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การนิยามเชิงปฏิบติัการ การก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร การทดลอง และการตีความหมายขอ้มูล การลงขอ้สรุปการตีความหมายขอ้มูล และ
การสร้างแบบจ าลอง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การสังเกต เป็นความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสั อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือหลายอยา่งเพือ่หาขอ้มูล หรือรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ โดยไม่เพิม่ความคิดเห็นส่วนตวัลงไป 

2) การวดั การเลือกและการใช้เคร่ืองมือท าการวดัปริมาณของ ส่ิงต่าง ๆ 
ออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอนไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง โดยมีหน่วยก ากบัเสมอ 

3) การจ าแนกประเภท เป็นการแบ่งพวก หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงที่อยูใ่น
ปรากฏการณ์ โดยใชเ้กณฑค์วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4) การหาความสัมพนัธร์ะหวา่งมิติกบัมิติ และมิติกบัเวลา วตัถุต่าง ๆ ในโลก
น้ีจะทรงตวัอยูไ่ด ้ลว้นแต่ครองที่ที่ว่าง การครองที่ของวตัถุในที่ว่างนั้น โดยทัว่ไปแลว้จะมี 3 มิติ 
ไดแ้ก่ มิติยาว มิติกวา้ง และมิติสูงหรือหนา 

5) การค านวณ การนับจ านวนของวตัถุและการน าตวัเลขจ านวนที่นับได ้มา
คิดค  านวณโดยการบวก ลบ คูณ หารหรือหาค่าเฉล่ีย 
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6) การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล เป็นการน าผลการสังเกต การวดั 
การทดลองจากแหล่งต่าง ๆ โดยการหาความถ่ี เรียงล าดบั จดัแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ 
เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมาย ของข้อมูลดียิ่งขึ้ น โดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย 

7) การลงความเห็นจากขอ้มูล การเพิ่มความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการ 
สงัเกตอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 

8) การพยากรณ์  การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัย
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้ นซ ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเร่ืองนั้ น มาช่วยในการสรุป  
การพยากรณ์มีสองทาง คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลที่มีอยู่และ การพยากรณ์นอก
ขอบเขตขอ้มูลที่มีอยู ่

9) การตั้งสมมติฐาน คือ การคิดหาค าตอบล่วงหนา้ ก่อนจะท าการทดลองโดย
อาศยัการสงัเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดล่วงหนา้ซ่ึงยงัไม่ทราบ หรือยงัไม่
เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อนสมมติฐาน หรือค าตอบที่คิดไวล่้วงหน้า มักกล่าวไวเ้ป็น
ขอ้ความที่บอกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอ้าจถูกหรือผดิก็
ได ้ซ่ึงจะทราบภายหลงัการทดลองหาค าตอบเพือ่สนบัสนุน หรือคดัคา้นสมมติฐานที่ตั้งไว ้

10) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  เป็นการก าหนดความหมายและขอบเขต
ของส่ิงต่าง ๆ (ที่อยูใ่นสมมติฐานที่ตอ้งทดลอง) ใหเ้ขา้ใจตรงกนั สามารถสงัเกตหรือวดัได ้

11) การก าหนดและควบคุมตวัแปร การก าหนดตวัแปรเป็นการบ่งช้ีตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งการควบคุมในสมมติฐานหน่ึง ๆ การควบคุมตวัแปรเป็นการควบคุม
ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ ถ้าหากไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน ก็จะท าให้ผลการทดลอง
คลาดเคล่ือน 

ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงที่เราตอ้งจดัให้แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นตน้เหตุท าให้เกิดผล 
ซ่ึงเราคาดหวงัวา่จะแตกต่างกนั 

ตวัแปรตาม คือ ส่ิงที่เราตอ้งติดตามดู ซ่ึงเป็นผลจากการจดัสถานการณ์
บางอยา่งใหแ้ตกต่างกนั 

ตวัแปรควบคุม คือ ส่ิงที่เราตอ้งควบคุมจดัให้เหมือนกันเพื่อให้แน่ใจว่า
ผลการทดลองเกิดจากตวัแปรตน้เท่านั้น 

12) การทดลอง การทดลองมี  3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่ม 
เปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบตัิเพื่อหา
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ค าตอบ หรือการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ้ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง 
การปฏิบตัิการทดลอง และการบนัทึกผลการทดลอง 

13) การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล คือ  
การแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยู ่การลงขอ้สรุป คือ การ
สรุปความสมัพนัธ ์ 

14) การสร้างแบบจ าลอง  น าเสนอขอ้มูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจในรูปแบบของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว วสัดุ ส่ิงของ 
ส่ิงประดิษฐ ์หุ่น เป็นตน้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 2556:4-5) 

จากการศึกษาประเภทของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ผูว้จิยัมีความเห็นสอดคลอ้ง
กบัสมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งประเภทของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็น 
2 ประเภท คือ  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skills) 
ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ ไดแ้ก่ (1) การสงัเกต (Observing), (2) การจ าแนกประเภท (Classifying), (3) 
การวัด  (measuring), (4) การใช้เลขจ านวน  (Using number),  (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กบัสเปสและสเปสกบัเวลา (space and space, space and time relationship), (6) การลงความเห็นจาก
ขอ้มูล (Inferring), (7) การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล (Manipulating and Communication 
Data), (8) การท านาย (Predicting) และ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน 
(Integrated Science Process Skills) ประกอบด้วย 6 ทักษะ ได้แก่ (9) การก าหนดและควบคุมคัว
แปร (Controlling the variables), (10) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing), (11) การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ (Operational defining of the variables), (12) การทดลอง (Experimenting) (13) การแปร
ผลขอ้มูลและการลงขอ้สรุป (Interpreting data and making conclusion) (14) การสร้างแบบจ าลอง   

จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องผู ้วิจัยได้ท  าการวิเคราะห์และสรุปผลของทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่ส าคญัและน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดและควบคุมตวัแปร (Controlling the 
variables) 2) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) 3) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational 
defining of the variables) 4) การทดลอง (Experimenting) 5) การแปรผลขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
(Interpreting data and making conclusion) 6) การสร้างแบบจ าลอง เน่ืองจากทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่จ  าเป็นในการแสวงหาความรู้และแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นทกัษะ
ทางปัญญา หรือทกัษะการคิดที่ตอ้งพฒันาใหก้บัผูเ้รียน 
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4.4 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  ธนภรณ์ กอ้งเสียง (2558) ศึกษาการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใชกิ้จกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนปราโมทวทิยา รามอินทรา 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการวดัความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ มีความรู้พื้นฐานหลังร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 18.21 และเม่ือ
เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นสูง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผูร่้วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมเร่ืองอุปกรณ์การทดลองและ
วทิยากรมากที่สุด  
 น ้ าฝน ดูเจริญไพศาล กนกพร พนัวิไลย ชุติมา เอกภาพไพบูลย ์และนงเยาว ์เรือนบุตร 
(2559) ศึกษาการการพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใชบ้ริบท
เร่ืองสถานะของสารและสารละลายส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า  
ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผูเ้ช่ียวชาญมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.53, S.D.= 0.50) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากที่สุด (X̅= 4.27, S.D.= 0.69) 
 จิรัชญา เน่ืองชมภู และไพศาล วรค า (2564) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการเคล่ือนที่ เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2  
ผลการวิจยัพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเร่ืองการเคล่ือนที่มี 4 แผนมีความ
เหมาะสมในระดบัมากที่สุด (X̅= 4.60), 2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลัง
เรียน (X̅= 17.30) สูงกว่าก่อนเรียน  (X̅= 11.25), และ 3) ความสามรถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียน (X̅= 36.55) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 26.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
ที่ระดบั .01      

อชันา ภกัดีวงษ ์และอมัพร วจันะ (2564) ศึกษาการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการดว้ยชุดกิจกรรมการทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุก๊ (facebook) เร่ืองสาร
บริสุทธ์ิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า  1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการ
ทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุก๊ (Facebook) ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ ์80/80 จากการวจิยัพบว่า 
ชุดกิจกรรมการทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุ๊ก (Facebook) มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.53/81.33 ซ่ึง
สู งกว่า เกณฑ์ที่ ก  าหนด  (80/80) 2. ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เร่ือ ง ส ารบ ริสุท ธ์ิ  ของนัก เรียน 



  56 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้ชุดกิจกรรมการ ทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุ๊ก (Facebook) สูงกว่า
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการทดสอบแบบสืบเสาะบนเฟซบุ๊ก (Facebook) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังใช้ชุด กิจกรรมการทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุ๊ก (Facebook) สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 
การ ทดลองแบบสืบเสาะบนเฟซบุก๊ (Facebook) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 การศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน รู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนที่ไดรั้บการศึกษาและการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใชชุ้ดกิจกรรมและกรณีศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั
ดีมาก   
 
5. นวัตกรรม 
 นวตักรรม เป็นส่ิงที่มีบทบาทและมีความส าคญัอยา่งมากในการสร้างศกัยภาพการแข่งขนั
ทางการคา้ทั้งในระดบัธุรกิจ และระดบัประเทศ ทั้งน้ีเพราะความไดเ้ปรียบในเชิงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานไม่ใช่ส่ิงที่กระท าได้ยากอีกต่อไป และยงักลายเป็นข้อก าหนดพื้นฐานของ 
การประกอบธุรกิจไปแล้ว ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค ์และความรู้อยา่งเขม้ขน้ (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ,์ พกัตร์ วฒันสินธุ์, อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 
ประกอบ คุปรัตน์, 2553) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) เป็นเร่ือง
ของการน าจินตนาการมาสร้างขั้นตอนกระบวนการโดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้เพื่อน าไปสู่การ
คน้พบใหม่เกิดเป็นวตักรรมที่ใช้ตอบสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิตที่ลงตวั และน าไปสู่ 
การเป็นผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2561 :13) 

5.1 ความหมายของนวัตกรรม 
 ทวีศัก ด์ิ  จินดานุ รักษ์  (2559) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นแนวคิด  การปฏิบัติ  หรือ

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ลว้ให้
ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วย ใหก้ารท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน  
 ราชบัณฑิตยสถาน  2556, Longman 2007 Oxford 2011 (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์และ 
พเยาว์ ยินดีสุข  2562 : 2) กล่าวว่า นวตักรรม หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือส่ิงที่ท  าขึ้ นใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ ์หรือการกระท าบางอยา่งที่เป็นแนวทางใหม่ 
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 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 7) กล่าวว่า นวตักรรมการเรียนการสอน คือ ส่ิงใหม่ ๆ  
ที่สร้างขึ้ นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน หรือการพฒันาให้ผูเ้รียนเกิด 
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ รูปแบบ วธีิการ กระบวนการ ส่ือต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการศึกษา 

ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2562 ; 268) กล่าว่า นวตักรรม (Innovation) มีรากศพัทม์า
จาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา่ ท  าส่ิงใหม่ขึ้นมาความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
คือ การน าแนวคิดใหม่หรือการใชป้ระโยชน์จากส่ิงที่มีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ การท าในส่ิงที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นรอบตวัเราให้กลายมาเป็นโอกาสและการถ่ายทอดไปสู่แนวคิดใหม่ที่ท  าให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม โดยเน้นไปที่การสร้างสรรคน์วตักรรม นวตักรรมยงัหมายถึงความสามารถใน
การเรียนรู้และน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริงอีกดว้ย 

วิชัย วงศ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล (2562:13) กล่าวว่า นวตักรรม คือส่ิงที่ท  าขึ้นใหม่
หรือพฒันาขึ้นซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของความคิด วธีิการ การกระท า หรือส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยส่ิง
นั้นอาจเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วนและอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึงในช่วงเวลา
ใดเวลาหน่ึง 

ดงันั้นนวตักรรมจึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสัมภาษณ์  นวตักรรมที่เกิดขึ้นจากการนิยามของผูเ้รียนที่ผูเ้รียนสะสม
ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆได ้โดยการสร้างสรรค ์ผลงาน
ที่สะทอ้นผูเ้รียน เช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นตน้ (พีชญาณ์ 
พานะกิจ 2558:157) จาก ความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นวตักรรม หมายถึง แนวทาง แนวคิด 
กระบวนการ ที่ไดค้ิดคน้ เคร่ืองมือที่ยงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่
มีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น  

ความหมายของทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นความสามารถในการใช้ความรู้  (Knowledge) 

จินตนาการ (Imagination) ความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) ความร่วมมือ (Collaborative) ท า
ให้เกิดนวตักรรมที่อาจอยูใ่นรูปแบบของความคิด วิธีการหรือส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยอาจเป็นส่ิง
ใหม่ทั้ งหมดหรือใหม่บางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึงหรือในช่วงเวลาหน่ึง (วิชัย  
วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล, 2562:4) 



  58 

  5.2 ประเภทของนวัตกรรม 
ปัจจุบนัมีบุคลากรทางการศึกษาต่างก็ผลิตนวตักรรมทางดา้นการเรียนการสอนออกมา

เป็นจ านวนมากขึ้นอยูก่บัสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของแต่ละทอ้งถ่ินหรือเป้าหมาย
ของการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  

พิชิต   ฤทธ์ิจรูญ  (2550 : 3) กล่าวถึงนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนว่า
นวตักรรมที่ผลิตออกมาทางดา้นการเรียนการสอนมีจ านวนมาก แต่สามารถจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 

1. นวตักรรมประเภทผลิตภณัฑห์รือส่ิงประดิษฐ ์
นวตักรรมประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นส่ือที่ช่วยใหใ้นการจดัการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนมีความเขา้ใจกระจ่างชัดเจนในเร่ืองที่เรียน หรือท าให้ผูเ้รียนได้พฒันาการเรียนรู้ในทกัษะ
ดา้นต่าง ๆ ไดเ้ร็วยิง่ขึ้น ประกอบดว้ย 

- ชุดการเรียน / ชุดการสอน / ชุดการเรียนการสอน 
- แบบฝึกหดั / ชุดการฝึก  ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้ 
- บทเรียนส าเร็จรูปแบบส่ือผสม / บทเรียนโปรแกรม 
- เกม  
- การ์ตูน 
- นิทาน 
- เอกสารประกอบการเรียนรู้ / เอกสารประกอบเรียนการสอน / เอกสาร

ประกอบการสอน 
- ฯลฯ 

2. นวตักรรมประเภทรูปแบบ / เทคนิค / วธีิสอน 
นวตักรรมประเภทน้ีเป็นการใชว้ธีิสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่ นักการศึกษาได้คิดค้นเพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ทั้ งในด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคติ ซ่ึงมีวธีิการสอนและเทคนิคการสอนจ านวนมาก ไดแ้ก่ 

- วธีิการสอนคิด   
- วธีิสอนแบบบูรณาการ 
- วธีิสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
-  วธีิสอนแบบโครงงาน 
- CIPPA Model     
- วธีิสอนโดยการตั้งค  าถาม 
- วฎัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT    
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- วธีิสอนตามแนวพทุธวธีิ 
- ฯลฯ 

ส านกันวตักรรมแห่งชาติ แบ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) ที่ประกอบไปด้วยนวตักรรมของ

ผลิตภณัฑ ์ที่จบัตอ้งได ้กบัผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งไม่ได ้ 
2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่ประกอบไปด้วยนวตักรรม

กระบวนการทางเทคโนโลย ีและนวตักรรมกระบวนการทางองคก์ร  
นวัตกรรมจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ๆที่ มี

ประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติโดยการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวถึงการจ าแนกประเภทของ

นวตักรรมการศึกษาว่า นวตักรรมทางการศึกษาได้มีผูค้ิดพฒันาขึ้นมาเป็นจ านวนมาก สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี  

1. จ าแนกตามผูใ้ชป้ระโยชน์โดยตรง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1)   ประเภทส่ือส าหรับครู ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ คู่มือครู เอกสาร

ประกอบการสอน เคร่ืองมือวดัผล อุปกรณ์โสตทศันวสัดุ  
2)   ประเภท ส่ือส าห รับนัก เรียน  ได้แ ก่  บทเรียนส าเร็จรูป  เอกสาร

ประกอบการเรียน ชุดฝึก ปฏิบตัิ ใบงาน ชุดเพลง ชุดเกม การ์ตูน  
2.  จ าแนกตามลกัษณะของนวตักรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1)   ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม เช่น บทบาทสมมุติ การสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน การสอนความคิดรวบยอดดว้ยวธีิสอนอุปนยัและนิรนยั ฯลฯ  

2)   ประเภทส่ือการเรียนการสอน  เช่น  บทเรียนส าเร็จรูป  ชุดการสอน  
ชุดส่ือประสม บทเรียน โมดูล วดิีทศัน์ เกม เพลง ใบงาน  
  จากนวตักรรมทางการศึกษาประเด็นน้ีการเรียนรู้ตอ้งอาศยัองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัจากแนวคิดดงักล่าวตอ้งท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนต่อไป 

ทวีศัก ด์ิ  จินดานุรักษ์  (2559) กล่าวว่า นวัตกรรมที่ นิ ยมใช้ในการจัดการเรียน รู้
วทิยาศาสตร์ มี 6 ประเภทประกอบดว้ย 

1.  หอ้งปฏิบตัิการทดลองเสมือนจริง  
2.  โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การค านวณทางวทิยาศาสตร์  
3.  การจดัการเรียนรู้ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนที่  
4.  โทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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5.  วดิีทศัน์ตามตอ้งการ  
6. เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

การแบ่งประเภทของนวตักรรม สามารถจดัเป็น  2 ประเภท คือ 1) นวตักรรมประเภท
ผลิตภณัฑห์รือส่ิงประดิษฐ ์2) นวตักรรมประเภทวธีิสอนและเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการสอน 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชน้วตักรรม2 ประเภท คือ1) นวตักรรมประเภทผลิตภณัฑ์
หรือส่ิงประดิษฐเ์พือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ทดลอง ออกแบบประดิษฐผ์ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์และ2) นวตักรรมประเภทวธีิสอนและเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการสอน 

5.3 ลักษณะของนวัตกรรม 
  นวตักรรมเป็นแนวทาง แนวคิด ที่ไดค้ิดคน้ ปรับปรุงหรือพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่
มีอยู่แล้วให้ทนัสมัยและใชไ้ด้ผลดี ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านให้แนวคิดเก่ียวกับ ลกัษณะของ
นวตักรรมไวด้งัน้ี 

ดาวลิา และคณะ (Davila and other, 2006) กล่าวว่า ลกัษณะของนวตักรรมจะตอ้งมีดงัน้ี 
1.   เป็นแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ที่แตกต่างจากที่เคยมีในองคก์ร  
2.  แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆ ที่ไดม้าจากทีมหรือบุคคลในองคก์รนั้นๆ  
3.   ส่ิงที่เป็นเคร่ืองมือในการน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รอาจเป็นงานประดิษฐ ์

ผลผลิต กระบวนการ หรืองานบริการ  
  เนาวนิตย ์สงคราม (2555 : 34) ไดก้ล่าวสรุปลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่  

1.  ส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่หรือส่ิงที่ดดัแปลงใหม่
แตกต่างจากที่เคยมีในองคก์ร หรือจากการพฒันาส่ิงที่มีอยูเ่ดิมใหดี้ยิง่ขึ้น  

2.  ความสามารถในการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรใน
องคก์รสร้างขึ้น  

3.  สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงและเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน  
มาเรียม นิลพนัธุ ์(2555: 237) ไดก้ล่าวถึงนวตักรรม ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  ดี มีคุณค่า  
2.   ผลที่ไดต้รงตามเป้าหมาย วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการใช ้ 

     3.  ใชง้านไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีมาตรฐาน  
สุคนธ ์สินธพานนท ์(2561 : 7-8) กล่าววา่ นวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนควร

มีลกัษณะ สรุปไดด้งัน้ี 
1. เป็น ส่ิงใหม่ เก่ี ยวกับการเรียนการสอนทั้ งหมด เช่น  วิธีสอนใหม่  ๆ  

ส่ือการสอนใหม่ ๆ ซ่ึงไม่มีใครท ามาก่อน 



  61 

2. เป็นส่ิงที่ใหม่เพียงบางส่วน เช่น มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
แต่ยงัคงมีรูปแบบเดิมเป็นหลกัอยู ่ตวัอยา่งเช่น มีบตัรเน้ือหา บตัรความรู้ บตัรทดสอบ แต่มีการเพิ่ม
ฝึกทกัษะความคิด บตัรงานส าหรับผูเ้รียน เป็นตน้ 

3. เป็น ส่ิงใหม่ที่ ย ังอยู่ในกระบวนการทดลองว่าจะมีประสิทธิภาพใน 
การน าไปใชม้ากน้อยเพียงไร เช่น การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเขา้ไปใน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวชิา 

4. เป็นส่ิงใหม่ที่ไดรั้บการยอมรับและน าไปใชบ้า้งแลว้ แต่ยงัไม่แพร่หลาย เช่น 
แหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ิน มีวนอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องถ่ินนั้ น แต่เน่ืองจากอุปสรรคเก่ียวกับ 
การเดินทางจึงไม่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาต่าง ๆ  

5. เป็นส่ิงที่ เคยปฏิบัติมาแล้วคร้ังหน่ึงแต่ไม่เคยได้ผลเน่ืองจากขาดปัจจัย
สนบัสนุนต่อมาไดน้ ามาปรับปรุงใหม่ ทดลองใช ้และเผยแพร่ จดัวา่เป็นนวตักรรมได ้

จากการศึกษาลกัษณะของนวตักรรมดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ 
1.  นวตักรรมเป็นแนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น  
2.  นวตักรรมเป็นการพฒันาหรือการสร้างนวตักรรมนั้ นได้กระท า อย่างเป็น

ระบบ มีการทดลองและ ปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ  
3.  นวัตกรรมนั้ นสามารถน าไปใช้งานได้จริง  และมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม  
5.4  องค์ประกอบของทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมมีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Think creatively) 
2. การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์(Work creatively with others) 
3. การสร้างนวตักรรมใหเ้กิดผลส าเร็จ (Implement innovation) 

โดยแต่ละองคป์ระกอบมีพฤติกรรมบ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 
1. การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

1.1  มองเห็นโอกาสมากกวา่ปัญหา 
1.2  ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
1.3  ใชว้ธีิการคิดและมุมมองอยา่งหลากหลาย 
1.4   ท  างานดว้ยวธีิการหลากหลายและยดืหยุน่ 
1.5  ประเมินและปรับเปล่ียนความคิดของตนเอง 



  62 

2.  การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
2.1  เคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน 
2.2  เปิดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่ทนัสมยั 
2.3  น าเสนอความคิดเห็นของตนเองกบัผูอ่ื้น 
2.4  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ 
2.5  ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนดว้ยความร่วมมือร่วมใจ 

3.   การสร้างสรรคน์วตักรรมใหส้ าเร็จ 
3.1  วางแผนพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบ 
3.2  พฒันานวตักรรมและประเมินระหวา่งการพฒันา 
3.3  ประเมินสรุปประสิทธิผลของนวตักรรมใหดี้ขึ้น 
3.4  ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องของนวตักรรมใหดี้ขึ้น 
3.5  ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัส่ือสารนวตักรรมสู่สังคม (วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต 

พฒัผล, 2562:4-5) 
การศึกษาองค์ประกอบของทักษะการสร้างสรรค์นวตักรรมดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า

ทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมมีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Think creatively) 
2. การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์(Work creatively with others) 
3.  การสร้างนวตักรรมใหเ้กิดผลส าเร็จ (Implement innovation) 

5.5   แนวทางการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 ผูส้อนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมของผูเ้รียนผ่าน 
การจดัการเรียนรู้ ตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.  ออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ให้ท้าท ายความคิดตอบสนองธรรมชาติ  
ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทา้ทาย และเป็นส่ิงที่เขาอยากรู้ 
จะท าใหใ้ชค้วามคิดของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดของตนเองให้มากที่สุด โดยผูส้อนไม่น าความคิด
หรือประสบการณ์ของตนเองไปตดัสินความคิดของผูเ้รียน แต่จะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาเหตุผลมา
สนบัสนุนความคิดของตนเอง 

3.  ช้ีแนะวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กบัผูเ้รียน และโคช้
ใหผู้เ้รียนใหน้ าความรู้ต่าง ๆ มาสงัเคราะห์และน าไปใชใ้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 
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4.  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence 
Technology) มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ท าให้ เกิดแนวคิด (Idea) ในการสร้างสรรค ์ 
ส่ิงใหม่ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5.  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนน าเสนอนวตักรรมของตนเองผ่านเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการส่ือสารนวตักรรมสู่สังคม คุณลกัษณะจิตอาสา แบ่งปันนวตักรรมกบั
ผูอ่ื้น 

6.  ประเมินทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู ้เรียนอย่างต่อเน่ือง ด้วยวิธี 
การประเมินอยา่งหลากหลาย ในลกัษณะของการประเมินที่เสริมพลงัตามสภาพจริง และใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อให้ผูเ้รียนน าไปต่อยอดทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมของตนเอง 
(วชิยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล, 2562:6-7) 

 การศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรม ผูส้อนสามารถพฒันาทกัษะ
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู ้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางต่อไปน้ี                             
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 2) เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถ 3) ช้ีแนะ  ผูส้อนเป็นผูแ้นวทาง 4) ส่งเสริมให้นักเรียนน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้างสรรค์นวตักรรม  5) น าเสนอและเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีดิจิทัล 6) ผูส้อน
ประเมินทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.6  บทบาทของผู้สอน 
  ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะการสร้างสรรค์และ
นวตักรรมไดแ้ก่ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัที่ท  าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
2. การสะทอ้นผลการปฏิบตัิ (reflective practice) 
3.  การปรับวธีิการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบับริบทต่าง ๆ เช่น ระดบั

ความสามารถของผูเ้รียน 
4. การสร้างสมัพนัธภ์าพที่ดีกบัผูเ้รียนซ่ึงจะส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมาก 
5.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลที่หลากหลาย (วิชยั วงษใ์หญ่ และ 

มารุต พฒัผล,2562 :17) 
  ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะการสร้างสรรค์และ
นวตักรรมไดแ้ก่ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัที่ท  าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
2. การสะทอ้นผลการปฏิบตัิ (reflective practice) 
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3.  การปรับวธีิการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทต่าง ๆ เช่น ระดคัวามสามารถ 
ของผูเ้รียน 

4. การสร้างสมัพนัธภ์าพที่ดีกบัผูเ้รียนซ่ึงจะส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมาก 
5.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลที่หลากหลาย (วิชยั วงษใ์หญ่ และ 

มารุต พฒัผล,2562 :17) 
 5.7  การประเมินนวัตกรรม 

  การประเมินผลงานนวตักรรมถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะตอบค าถามว่า ผลงานที่
น าเสนอ  นั้ นมีความเป็นนวตักรรมหรือไม่ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ 
การประเมิน นวตักรรมไวด้งัน้ี 
  อรนุช ลิมตศิริ (2546 : 5) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการพิจารณาว่า วิธีการ แนวคิด หรือการกระท า
ใด  ๆเป็นนวตักรรมหรือไม่ โดยใหใ้ชเ้กณฑต่์อไปน้ี 
  1.  เป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น คิดวิธีการใหม่ได ้หรือน าเอาวิธีการซ่ึง
เคย ปฏิบติัแต่เดิมมาปรับปรุงบางส่วนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

 2.  การประดิษฐค์ิดคน้นั้นใชว้ธีิการจดัระบบ (System Approach) โดยพจิารณาถึง
ขอ้มูล ที่ป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ ์ 

 3.  มีการพสูิจน์วจิยัเพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงใหม่นั้นมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือได ้ 
 4.  ส่ิงใหม่นั้นยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั เพียงแต่มีการน า ไป

ใชใ้นบางกลุ่ม ยงัไม่เป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปหรือยงัไม่แพร่หลาย  
  วรากร หงษโ์ต (2553 : 288-293) ไดส้ร้างแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอน 
ซ่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนที่ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ไดส้ร้างขึ้น
จาก การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1.  ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 ตวับ่งช้ีคือ ความเป็นนวตักรรม  
2.  ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ  

2.1  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม  
2.2  การใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม  
2.3  การออกแบบและพฒันานวตักรรม  
2.4  กระบวนการพฒันานวตักรรม  
2.5  การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม  
2.6  ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม  

3.  ดา้นคุณค่าและปใใระโยชน์ของนวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
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3.1  การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
3.2  การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม  
3.3  การเรียนรู้ร่วมกนั  
3.4  ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้  
3.5  การยอมรับ  
3.6  การน าไปใช ้ 

เนาวนิตย ์สงคราม (2556 : 135-144) ไดเ้สนอแบบประเมินนวตักรรม  ซ่ึงไดพ้ฒันา
จาก การสนทนากลุ่มด้วยฐานการวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญที่มีความรู้อย่างดีเยี่ยมในด้านการวดัและ
ประเมินผล ดา้นการสร้างนวตักรรม ดา้นความคิดสร้างสรรค์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1.  มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 8 ตวับ่งช้ีคือ  
1.1  มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  
1.2  การก าหนดเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัปัญหา  
1.3  กรอบความคิดในการสร้างนวตักรรม  
1.4  การออกแบบนวตักรรมตามหลกัการและทฤษฎี  
1.5  การปรับปรุงนวตักรรมตน้แบบ  
1.6  การประเมินและสรุปผลนวตักรรม  
1.7  การน าเสนอนวตักรรม/เผยแพร่นวตักรรม  
1.8  ความค านึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ/จรรยาบรรณ  

2. มาตรฐานดา้นคุณค่ามี 6 ตวับ่งช้ีคือ  
2.1  องคค์วามรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากองคค์วามรู้เดิม  
2.2  การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
2.3  ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรเพือ่แกปั้ญหา 
2.4  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตั ิ 
2.5  การยอมรับจากผูใ้ชง้าน  
2.6  การเรียนรู้ร่วมกนัจากกลุ่มผูพ้ฒันานวตักรรม  

3.  ความเป็นนวตักรรมมี 3 ตวับ่งช้ีคือ  
3.1  ส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ หรือแนวทางใหม่  
3.2  การสร้างสรรคใ์นผลงาน  
3.3  ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร  
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ดงันั้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างส ร้างสรรค์  วิธีการทางวิทยาศาสต ร์และกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์  
จิตวิทยาศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) หมายถึงวิธีการคิด 
หรือกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถคิดแก้ปัญหาได้ (พีชญาณ์  
พานะกิจ 2558)  

การศึกษาการประเมินเบื้องต้นผูว้ิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับการประเมินของวรากร              
หงษ์โตและเนาวนิตย ์สงคราม ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1) กระบวนการพฒันา           
2) ดา้นคุณค่า 3) ดา้นความเป็นนวตักรรม 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม มีดงัน้ี 
1.  เป็นพี่เล้ียงโดยให้ข้อมูลยอ้นกลับเชิงสร้างสรรค์ต่อผูเ้รียนเพื่อพัฒนาผล 

การเรียนรู้ 
2.  เป็นผูช้ี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน ามาสู่

การดูแลช่วยเหลือใหเ้กิดการเรียนรู้ 
3. บนัทึกผลการประเมินที่สะทอ้นความกา้วหน้าทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่ง

เป็นระบบ 
4.  ส่ือสารผลการประเมินไปยงัผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น  ผู ้เรียน  ผู ้บริหาร 

ผูป้กครอง เป็นตน้ 
5.  เป็นผู ้จัดการคุณภาพ  โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  ผูส้อนควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่กับ 
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลการประเมินที่หลากหลาย 
สามารถใชพ้ฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรมใช้หลักการ
ประเมินตามสภาพจริง 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  ใชผู้ป้ระเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผูส้อน ผูเ้รียน เพือ่น และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.  ใชว้ธีิการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การตรวจ

ผลงาน 
3.  ประเมินหลายๆ คร้ัง ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่าง

เรียน หลงัเรียน และติดตามผล 
4.  สะทอ้น ผลการประเมิน ไปสู่การปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนและการจดั 

การเรียนรู้ (วชิยั วงศใ์หญ่ 2560:38-39) 
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5.7   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 น ้ าฝน คูเจริญไพศาล สุทัตตา ธรรมภัทรกุล และสุภาพร ลาภมา (2561) ศึกษาผล 
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ เร่ือง สบู่สมุนไพร ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมฯ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี (X̅ = 4.21, S.D. = 0.25) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนดว้ยชุด
กิจกรรมฯ มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 76.76 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั.05 และผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม ฯ อยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.12) เพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติักิจกรรม 
 อมรรัตน์ ทองจนัทร์ เจษฎา กิตติสุนทร (2560) การศึกษาผลการเรียนรู้ “การออกแบบ
และตกแต่งโมเดล” และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการจัด 
การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน ผลการศึกษาพบว่า  
1) ผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและตกแต่งโมเดล ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 13.53 คิดเป็นร้อยละ 33.83 หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 34.37 คิดเป็นร้อยละ 
85.92 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและตกแต่งโมเดล ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 3) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและตกแต่งโมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน หลงัเรียนสูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 4) ความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้การออกแบบและตกแต่งโมเดล ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดีมาก 
5) ความคิดสร้างสรรค์ช้ินงาน ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
การสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ศกัด์ิสกุล คลงัขะนัง ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์และดวงเดือน พิณสุวรรณ์  (2561) ศึกษาผล
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนั กเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
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การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่ากลุ่มปกติ อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
2) ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
การสร้างสรรคค์วามรู้ผา่นช้ินงานสูงกวา่ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วชิรวิทย ์ ช้างแก้ว และจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2562) พบว่า 1) ค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ เจตคติ การปฏิบตัิและความสามารถในการสร้างส่ือนวตัรรม
ทางสุขภาพหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถติที
ระดบั .05 2) ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ เจตคติ การปฏิบติั และแบบวดั
ความสารถในการสร้างส่ือนวตักรรมทางสุขภาพหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 การศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการสร้างนวตักรรมหรือการสร้างช้ินงาน พบว่า 
นกัเรียนที่เรียนผา่นการออกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัดี 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  การเรียนรู้ยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ  เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน 
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้ แสวงหาความรู้และ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองและกลุ่มเพื่อน การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง ความกา้วหน้าทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิด
จากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 
21 ส่งผลให้ผู ้เรียนจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการท างาน  การคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม  (creativity and innovation) (P21 Partnership for 21st Century Learner, 
2015a) เป็นพื้นฐานการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการลงมือปฏิบติัอยา่งมีขั้นตอน รอบคอบ และใช้
วธีิการสอนที่เนน้การผลิตช้ินงานอยา่งสร้างสรรค ์ 

การเรียนรู้จากการท าโครงงาน (project–based learning: PBL) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ขับเคล่ือนผู ้เรียนให้มีความรู้และทักษะส าคัญในการเรียนรู้  อีกทั้ งยงัมุ่งให้ผู ้เรียนได้ฝึกใช้
จินตนาการ พฒันากระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานผา่น
การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากลกัษณะ
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค ์สนับสนุนการศึกษาคน้ควา้ 
ทดลอง และอภิปรายซักถาม โครงงานที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐานตอ้งวางเป้าหมายให้ผูเ้รียนเกิด
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ความรู้ มีความเขา้ใจในองคค์วามรู้เฉพาะดา้น และมีทกัษะที่จ  าเป็น  การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นฝึกให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์เพื่อพฒันาผลงาน  ให้ผล
ป้อนกลบักบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และเผยแพร่นวตักรรมที่สร้างสรรคข์ึ้นออกสู่สาธารณชน ครูตอ้ง
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะกบับริบทผูเ้รียน ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานให้
ครอบคลุมความรู้ความส าคญัและความเขา้ใจในเน้ือหาที่เก่ียวขอ้ง สร้างวฒันธรรมการท างานเป็น
ทีมให้กบัผูเ้รียน วางแผนการจดัการผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมให้ค  าแนะน าและผลป้อนกลับ
กบัผูเ้รียน เพื่อให้สามารถผลิตผลงานไดต้ามมาตรฐานและมีคุณภาพ เม่ือครูไดว้างบทบาทหน้าที่
และปฏิบตัิ การดูแลผูเ้รียนดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ จะส่งผลให้ผูเ้รียนไป สู่ความส าเร็จในการท างาน 
สามารถรังสรรคแ์ละผลิตนวตักรรมที่มีคุณภาพ มีความหมายต่อการเรียนรู้ และสามารถแกปั้ญหาที่
สอดคลอ้งกบัชีวติจริงของผูเ้รียน ( อศัวนนทปกรณ์ ธเนศวรีภทัร* พรพรหม ชยัฉัตรพรสุข ฉนัทนา 
เชาว์ปรีชา และสายสวาท สุวณัณกีฏะ, 2562) การพฒันาผลผลิตสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน ผลผลิตที่ไดเ้ป็นงานสร้างสรรค ์(creative product) หรือนวตักรรม ดงัภาพที่ 5 

Project – teaching Method 
Project – based Learning (PBL) 

 
พฒันาผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

(Creative Problem Solving Skills) 
 

ผลผลิตอยา่งสร้างสรรคห์รือนวตักรรม 
(Creative product/Innovation) 

ภาพที่ 5 การพฒันาผลผลิตสร้างสรรคโ์ดยใชก้ารเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
ที่มา : พมิพนัธ ์ เชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข, 2562 

การสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นการจัดการเรียนรู้โดยน าแนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM 
Education) มาบูรณาการ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการคิด
ขั้นสูง โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยน าแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกบัโครงงานเป็นฐานเพือ่ให้ผูเ้รียน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มี จินตนาการ  และพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานผา่นการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง และ
แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ(สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2558 :125) โดยมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่  
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1. ดา้นการออกแบบ 
2. ดา้นการวางแผน/ความร่วมมือ 
3. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
4. ดา้นความส าเร็จของช้ินงาน 

 การวัดและประเมินการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 การวดัผลและประเมินผลมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อกระบวนการเรียนการสอนวิธีการ
วดัผลและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผูเ้รียนและครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย ในการท ากิจกรรมเหล่าน้ี
ตอ้งค  านึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกัน ผูเ้รียนแต่ละคนจึงอาจท างานช้ินเดียวกันได้
ส าเร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันดว้ย เม่ือผูเ้รียนท ากิจกรรมเหล่าน้ี
จะตอ้งเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน บนัทึก และรวมถึงทกัษะปฏิบติัต่าง ๆ เจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ กิจกรรมที่ผูเ้รียนไดท้  าและผลงานเหล่าน้ีตอ้งใชว้ธีิประเมินที่มี
ความเหมาะสม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
 เกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินโครงงานสร้างสรรคน์วตักรรม ประกอบดว้ย 

1. การประเมินจากผลงาน ช้ินงาน (Assessing Artifacts) 
2. ประเมินจากรายงาน (Assessing Report or Dissestation) 
3. ประเมินจากโปสเตอร์หรือการจดันิทรรศการ (Poster Session/Exhibitions) 
4. ประเมินจากการน าเสนอ (Presentation) (สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2558 :122) 

 
6. ความพึงพอใจ 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงที่ มีผลต่อการเรียนรู้และความส าเร็จของ

การศึกษาแต่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลเน่ืองจากการได้รับ 
การตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีนักการศึกษาให้ความหมายของความพึง
พอใจดงัน้ี 

Good. (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึงพอใจ  
ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ แลทศันคติที่บุคลมีต่อส่ิงที่ท  าอยู ่

พรรณี ชูทยัเจนจิต (2550) กล่าว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกที่ดี  
ที่ประทับใจต่อส่ิงเร้าต่าง ๆกล่าว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกที่ ดี  
ที่ประทบัใจต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ 
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ปาริชาติ  สังข์ขาว (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลใน
ทางบวกความชอบความสบายใจความสุขต่อสภาพแวดล้อมในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่
พอใจต่อส่ิงที่ท  าใหเ้กิดความชอบความสบายใจและเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความตอ้งการ 

สมบติั บารมี (2551) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุขที่เกิดจากทศันคติ
ทางดา้นบวกที่มีต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ทั้งจากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล 

พสุิทธา อารีราษฎร์ (อา้งใน ดลฤดี ไชยศิริ, 2563 หน้า 74) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มี ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะความรู้สึกนั้นท าให้บุคคลเอาใจใส่และอาจ
กระท าการบรรลุถึงความมุ่งหมาย ที่บุคคลมีต่อส่ิงนั้ น ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึก
ทศันคติ หรือระดบัความชอบส่วนบุคคลที่มี ต่อส่ิงนั้นว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท า
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น ๆ ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

จากการศึกษาเอกสารที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทศันคติของบุคคลในทางบวกที่มีต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงที่กระท าอยูเ่พือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น ๆ  

6.2  การวัดความพึงพอใจ 
นกัวชิาการและนกัการศึกษา กล่าวถึงวธีิวดัความพงึพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

ชวลิต ชูก าแพง (อา้งใน ดลฤดี ไชยศิริ, 2563 หนา้ 75) อธิบายวธีิการวดัจิตพสิยัที่นิยม ดงัน้ี 
1. การสังเกต เป็นการสังเกตการณ์พูด การกระท า การเขียนของนักเรียนที่มีต่อ ส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงที่ครูตอ้งการวดั 
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ครูใชพู้ดคุยกบันกัเรียนซ่ึงอาจเป็นความรู้สึกทศันคติของ

นกัเรียน เพือ่น าส่ิงที่นกัเรียนพดูอกมาแปลความหมายเก่ียวกบัลกัษณะจิตพสิยัของนกัเรียน 
3. การใชแ้บบวดัมาตราส่วนประมาณค่า เป็นเคร่ืองมือวดัทศันคติวดัความสนใจ วดัคุณ

ธรม จริยธรม ถา้เป็นแบบวดัทศันคติหรือวดัความสนใจจะมีรูปแบบการวดั 3 รูปแบบ คือ แบบของ
ลิเคิร์ท แบบเธอร์สโตน แบบของออสกูด แบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบของ 
ลิเคิร์ท มีลกัษณะส าคญั 4 ประการดงัน้ี 

3.1 มีระดับความเข้มข้นให้ผูต้อบ เลือกตอบตามความคิดเห็น เหตุผล สภาพ 
ความเป็นจริงตั้งแต่ 3 ระดบัขึ้นไป 

3.2  ระดบัที่เลือกอาจเป็นชนิดที่มีทั้งดา้นบวก และดา้นลบในขอ้เดียวกนั หรือมี
เฉพาะดา้นบวก หรือมีเฉพาะดา้นลบ โดยที่อีกดา้นหน่ึงจะเป็นศูนยห์รือระดบันอ้ยมาก 

3.3 สามารถแปลงผลตอบเป็นคะแนนได ้จึงสามารถวดัความคิดเห็น คุณลกัษณะ
ดา้นจิตพสิยัออกมาในเชิงปริมาณได ้



  72 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อา้งใน ดลฤดี ไชยศิริ, 2563 หนา้ 76) กล่าววา่ การประเมินขอ้มูลจาก
แบบสอบถามว่าส่วนใหญ่แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีลกัษณะเป็นช่องแสดง
ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบที่มีต่อขอ้ความนั้น ๆ โดยทัว่ไปมีอยู ่5 ระดบั เช่น มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะก าหนดเป็นคะแนนโดยใชห้ลกัดงัน้ี 

 5  หมายถึง  มากที่สุด ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 
 4 หมายถึง  มาก  ระดบัคะแนน 3.50 – 4.49 
 3 หมายถึง  ปานกลาง ระดบัคะแนน 2.50 – 3.49 
 2 หมายถึง  นอ้ย  ระดบัคะแนน 1.50 – 2.49 
 1 หมายถึง  นอ้ยที่สุด ระดบัคะแนน 1.00 – 1.49 
จากการศึกษการวดัความพงึพอใจขา้งตน้สรุปไดว้่า วิธีการวดัความพึงพอใจนั้นมีหลายวิธี 

เช่น แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ์ แบบวดัทศันคติ เป็นตน้ ซ่ึงในการเลือกใชเ้คร่ืองมือการวดัความพึง
พอใจควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการท า
แบบสอบถามความพงึพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบดว้ย
ชุดของขอ้ค าถามและมีตวัเลือก 5 ตวั ส าหรับเลือกตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด 

6.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เกรียงศกัด์ิ วิเชียรสร้าง, ณัฐินี โมพนัธุ์ และ อาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561: 148 - 158) ศึกษาผลของ

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี ความสามารถใน
การแกปั้ญหา และความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 พบวา่  
1.นักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียวชิาเคมี
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนพัฒนา 
การทางการเรียนวิชาเคมีเฉล่ียร้อยละ 54.67 ซ่ึงมีพฒันาการระดับสูง 2. นักเรียนมีคสามารถใน 
การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่ได้รับ 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษามีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมากที่สุด 

อบัดุลยามีน หะยขีาเดร์, ณัฐวทิย ์พจนตนัติ, ณรงคศ์กัด์ิ รอบคอบ และแววฤดี แววทองรักษ ์
(2560) ศึกษา ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชี
วิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีวิทยา และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 และมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก 
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สุเมธ เนาว์รุงโรจน์ (2560) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบ 4 MAT  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยอด 
จงัหวดัตรัง พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมจ านวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจดั 
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT เฉล่ียอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.70) 

คะนึงนิตย ์ดีพันธ์ อภิรักษ์ อนะมาน และ สุวรรณี ยหะกร (2562) ศึกษา ผลการใช้วิธี  
การจดัการเรียนรู้แบบ GPAS  ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดั
เพชรบุรี พบว่า  1)  ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบมีค่าระหว่าง .67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43-0.70 
และมีค่าอ านาจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรุ้
แบบ GPAS อยูใ่นระดบัมาก ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 

 
กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด เก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่ งเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจยัได้ศึกษา
แนวคิดและงานวจิยัต่าง ๆ เก่ียวกบั  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
แนวคิด STEAM พัฒนามาจากสะเต็มศึกษา (STEAM Education) เป็นแนวทางการจัด

การศึกษาที่มุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) 
วิศวกรรม  (Engineer) และคณิ ตศาสตร์  (Mathematic) (วิ สูตร โพ ธ์ิเงิน  2560)  โดยสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พฒันารูปแบบทางการศึกษา หรือแนวคิดที่เรียกว่า                 
สะตีมศึกษา (STEAM Education) ขึ้ นมาโดยมีรากฐานที่พ ัฒนามาจากสะเต็มศึกษา (STEAM 
Education, 2015) โดยช่ือ  “สะตีมศึกษา” มาจากองค์ประกอบของอักษรภาษาอังกฤษทั้ งหมด  
5 ตวัอกัษร ซ่ึงในแต่ละตวัอกัษรแสดงถึงเน้ือหารายวิชาที่จะน ามาบูรณาการ การสอนเขา้ด้วยกัน  
5 เน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ โดยรายวชิาต่าง ๆ 
สามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัไดผ้่านการประยกุตก์ับบริบทหรือสถานการณ์จริง 
สาเหตุที่ผู ้คิดค้นได้เพิ่ม ศิลปะเข้าไปในสะเต็มศึกษาเน่ืองจากต้องการสร้างกรอบความคิด 
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ทางการศึกษา ที่สามารถเช่ือมโยงการศึกษาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิกบัสาขาต่าง ๆ ของศิลปะได ้(สม
รัก อินทวิมล, 2560) Yakman (2014) วศิณีส์  อิศรเสนา ณ  อยุธยา (2559) วิสูตร โพธ์ิเงิน  (2560) 
สุภัค โอฬาพิริยกุล  (2019) พสธร วงค์ชารี  (2019) จากการศึกษาความหมายของสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ของนักการศึกษา ดังกล่าว ผูว้ิจัยได้ท  าการศึกษาและท าการสังเคราะห์
ความหมายของ สะตีมศึกษา  (STEAM Education)  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ  STEAM 
Education เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการขา้มกลุ่มสาระวิชา ประกอบดว้ยวิทยาศาสตร์ 
(S: Science) เทคโนโลยี   (T: TechnoIogy) วิศวกรรม  (E: Engineering) ศิลปะ  (A: Arts) และ
คณิตศาสตร์ (M: Mathematics) เขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้และสามารถน าองค์
ความรู้ที่ไดไ้ปพฒันาจนเกิดทกัษะในการแกปั้ญหาและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในการด าเนินชีวติ 

Yakman, G. (2012) National Research Council (2012) และ Chan (2016)) ผลการวิเคราะห์
แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา (STEAM Education) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์   2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับปัญหา 
(Related Information Search)  3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 4) วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  (Testing, Evaluation and Design Improvement) 6) น าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน  (Present the solution)  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism , contructionism และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (cooperative learning) ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด 
และทกัษะในการแกปั้ญหาไวใ้นรูปแบบการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี ยดึหลกัการ
ของ constructionism ซ่ึงพฒันาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต ์
(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์  เพพเพิร์ต  (Seymour Papert) เป็นผู ้น าเสนอการใช้ส่ือทาง
เทคโนโลย ีช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผูเ้รียนโดยอาศยัพลงัความรู้ของตวัผูเ้รียนเอง 
และเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นนัน่เอง ความรู้ที่สร้างขึ้น
เองน้ีมีความหมายต่อผูเ้รียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ที่อยูค่งทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกนัสามารถ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของตวัเองไดดี้นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเองน้ี ยงัจะเป็นฐานให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่ ส้ินสุด สอดคล้องกับ  Hargis (2005), Buck 
Institute for Education. (2015), ดวงเนตร  ธรรมกุล และ วนิดา ตนัเจริญรัตน์ (2557), วชัรา เล่าเรียน
ดี (2556:113-114), ทิศนา เขมมณี (2559 :139)และ ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ  



  75 

(2560) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบตัิ ดว้ยตนเอง ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองที่ตนเอง
สนใจโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น และรู้จกัการแกปั้ญหา ได้
อยา่งสร้างสรรค ์โดยครูผูส้อนเป็นเพียงผูช้ี้แนะ หรือให้ค  าปรึกษา ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  Ribe and Vidal (1993)  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2543) ทิศนา เขมมณี (2559 :138) สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) ปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) อัญชลี 
ทองเอม (2561) ดวงเนตร  ธรรมกุล และ วนิดา ตนัเจริญรัตน์  (2557 : 47)  จากการศึกษาขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์เป็นขั้นตอนที่ใชใ้น
การวิจยัในคร้ังน้ี 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา  2) การวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   
3) การลงมือปฏิบตัิตามแผน  4) การประเมินผล 5) การสรุปผล  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ไดดี้ ครูวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับความหลากหลายของผูเ้รียนมากยิ่งขึ้ น 
(ชนินนัท ์พฤกษป์ระมูล: 2557: 352) 

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551), พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2553), ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
(2557) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ (2551) กล่าวว่าทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญ และความสามารถในการใชค้วามคิดและกระบวนการคิดเพื่อ
คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์มีความส าคญักบัผูเ้รียนมาก ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น โดย
เช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมที่ มีอยู่ โดยใช้หลักการและทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for the 
Advancement of Science : AAAS) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  2556 ได้จ  าแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้  
2 ประเภท  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  (Basic Science Process Skills) 
ประกอบด้วย  8 ทักษะ คือ  1) การสังเกต  (Observation) 2) การจ าแนกประเภท  (Classifying)  
3) การวัด  (Measuring) 4) การใช้เลขจ านวน  (Using Number)  5) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา (space and space, space and time relationship) 6) การลงความเห็น 
จาก ข้อ มู ล  (Inferring) 7) ก ารจัด ก ระท าแ ล ะ ส่ื อ ค ว าม ห ม ายข้อ มู ล  (Manipulating and 
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Communication Data) 8) การท านาย  (Predicting) 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ น
ผสมผสาน  (Integrated Science Process Skills) ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังน้ี  9) การก าหนดและ
ควบคุมควัแปร (Controlling the variables) 10) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) 11) การก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ  (Operational defining of the variables) 12) การทดลอง  (Experimenting)  
13) การแปรผลขอ้มูลและการลงขอ้สรุป (Interpreting data and making conclusion) 14) การสร้าง
แบบจ าลอง 

จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องผู ้วิจัยได้ท  าการวิเคราะห์และสรุปผลของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคญัและน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน 6 ขั้นตอน ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2556 ไดแ้ก่ 1) การก าหนดและควบคุมควัแปร (Controlling the 
variables) 2) การตั้ งสมมติ ฐาน  (Hypothesizing) 3) การทดลอง (Experimenting) 4) การตี ความหมาย 
ขอ้มูลและลงขอ้สรุป  (Interpreting data and making conclusion) 5) การแปรผลขอ้มูลและการลง
ขอ้สรุป (Interpreting data and making conclusion) 6) การสร้างแบบจ าลอง 

นวัตกรรม 
ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ (2559) สุคนธ์ สินธพานนท์ (2561) ศิริวรรณ วณิชวฒันาวรชัย 

(2562) กล่าวว่านวตักรรมสอดคล้องกับแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสัมภาษณ์  นวตักรรมที่เกิดขึ้นจากการนิยามของผูเ้รียนที่ผูเ้รียนสะสม
ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆได ้โดยการสร้างสรรค ์ผลงาน
ที่สะทอ้นผูเ้รียน เช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นตน้ (พีชญาณ์ 
พานะกิจ 2558) จาก  ความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นวตักรรม  หมายถึง แนวทาง แนวคิด 
กระบวนการ ที่ไดค้ิดคน้ เคร่ืองมือที่ยงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่
มีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น  

พิชิต  ฤทธ์จรูญ (2550) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทวีศกัด์ิ จินดานุ
รักษ์ (2559) แบ่งประเภทของนวตักรรม สามารถจัดเป็น 2 ประเภท คือ 1) นวตักรรมประเภท
ผลิตภณัฑห์รือส่ิงประดิษฐ ์2) นวตักรรมประเภทวธีิสอนและเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการสอน Davila 
and other (2006) เนาวนิตย  ์สงคราม (2555) มาเรียม นิลพนัธุ์ (2555) สุคนธ์ สินธพานนท์ (2561) 
กล่าวถึงลกัษณะของนวตักรรมดงัน้ี 1) แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือองคค์วามรู้ใหม่ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ลว้ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น                 
2) การพฒันาหรือการสร้างนวตักรรมนั้ นได้กระท า อย่างเป็นระบบ มีการทดลองและปรับปรุง
จนกระทัง่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 3) สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม วรากร หงษ์โต (2553) เนาวนิตย ์สงคราม (2556) เสนอแบบประเมิน
นวตักรรม ไว  ้3 ด้านประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม 2) มาตรฐาน 
ดา้นคุณค่า 3) ความเป็นนวตักรรม 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงาน
เป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชส้ะตีมศึกษาร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้ที่บูรณาการขา้มกลุ่มสาระวิชา ประกอบดว้ย วิทยาศาสตร์ (S: Science), เทคโนโลย ี
(T: Teachnology), วิศวกรรมศาสตร์  (E: Engineering), ศิลปศาสตร์ (A: Arts) และคณิตศาสตร์ 
 (M: Mathematics) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองเพื่อส่งเสริมและพฒันา
จนเกิดทกัษะใหผู้เ้รียนไดค้ิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
1)  ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์   
2)  รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา (Related Information Search)   
3)  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา (Solution Design)  
4)  วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา (Planning and Development)  
5)  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน (Testing, 

Evaluation and Design Improvement)  
6)  น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน  (Present the solution) 

จากหลกัการแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ขั้นตอนในการจดักระบวนการ
การเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยก าหนดเป็นกรอบในการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการตาม
แผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน (Basic Research) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนและหลงัเรียน (The One-Group 
Pretest - Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา  
อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา 
3. ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา 
4. เน้ือหาในการศึกษา 
5. แบบแผนในการศึกษา  
6. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 
7. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 
8. วธีิด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
9. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองวลัย์
เปรียงวทิยา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จ านวน 225 คน 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ซ่ึงผล
การสุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 12 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภทคือ 

2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
2.1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา 

(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
2.2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 
2.2.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2.2.3 การสร้างสรรคน์วตักรรม 
2.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 ต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใชร้ะยะเวลา ในการทดลอง
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับโครงงาน
เป็นฐาน จ านวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 18 ชัว่โมง 

4. เน้ือหาทีใ่ช้ในการศึกษา 
เน้ือหาที่น ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ี  ผูว้ิจัยใช้เน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นเน้ือหาหลกัในการสร้างแผน 
การจัดการเรียนรู้ และวิชาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมด้วย คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ และศิลปะ   โดยน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ  านวน  
3 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 สวนสวยดว้ยมือ   จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 สายสมัพนัธ.์..ฉนัและเธอ  จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 รู้คุณค่า...เม่ือสายไป  จ านวน 6 ชัว่โมง 

5. แบบแผนการศึกษา 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) ที่ผู ้วิจัยได้ด าเนิน 

การทดลองตามแผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน (Basic Research) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนและหลงัเรียน 
(The One- Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2558:144) ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัย
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5 แบบแผนในการศึกษา 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
T1  คือ  ทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

X   คือ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และ 

การสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

T2   คือ  ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และ 
การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผนการจดัการเรียนรู้  ดัง
ตารางที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  82 

ตารางที่ 6 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม 

แผน
ที่ 

ช่ือหน่วย มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา 
(ชม.) 

1 ความ
หลากหลาย
ของระบบนิเวศ 

ว 1.1  
ม. 4/1 สืบคน้ขอ้มูล
และอธิบาย
ความสมัพนัธข์อง
สภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลก
กบัความ
หลากหลายของไบ
โอม และ
ยกตวัอยา่งไบโอม
ชนิดต่าง ๆ 

1.นกัเรียนอธิบายลกัษณะ
ส าคญัและยกตวัอยา่ง 
ส่ิงมีชีวติที่ในระบบนิเวศ
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบั
โลก (K)  
2. นกัเรียนระบุและ
เปรียบเทียบองคป์ระกอบ
ทางกายภาพและ
องคป์ระกอบทางชีวภาพ
ที่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ระบบนิเวศ (K) 
3. นกัเรียนสร้างระบบ
นิเวศจ าลองดว้ยวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
กระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม (P) 
4. นกัเรียนรู้คุณค่าและ
เห็นความส าคญัของ
ระบบนิเวศ (A) 

ระบบนิเวศ 
(ecosystem) เป็นการ
อาศยัอยูร่่วมกนัของ
ส่ิงมีชีวติในบริเวณใด
บริเวณหน่ึง ซ่ึงส่ิงมีชีวิต
จะมีความสมัพนัธก์บั
ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงไม่มีชีวติในบริเวณ
นั้น มีโครงสร้าง
ประกอบดว้ย กลุ่ม
ส่ิงมีชีวติ แหล่งที่อยู่
อาศยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ระบบนิเวศบนโลกมี
หลากหลายแบบขึ้นอยู่
กบัลกัษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ซ่ึงระบบ
นิเวศในแต่ละพื้นที่ 
เรียกวา่ ชีวนิเวศหรือไบ
โอม (biomes) แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่  
1) ไบโอมทุนดรา  
2) ไบโอมไทกา  
3) ไบโอมเขตอบอุ่น  
4) ไบโอมทะเลทราย   
5)  ไบโอมเขตร้อน 

6 
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ตารางที ่6 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผน
ที่ 

ช่ือหน่วย มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชม.) 

2 การ
เปล่ียนแปลง
แทนที่ใน
ระบบนิเวศ 

ว 1.1  
ม.4/2 สืบคน้ขอ้มูล
และอภิปรายสาเหตุ 
และยกตวัอยา่งการ
เปล่ียนแปลงแทนที่
ของระบบนิเวศ 
ม.4/3 สืบคน้ขอ้มูล 
อธิบายและ
ยกตวัอยา่งเก่ียวกบั
การเปล่ียน - 
แปลงขนาดของ
ประชากรส่ิงมีชีวติ
ในระบบนิเวศ 

1. นกัเรียนอธิบายการ
เปล่ียนแปลงแปลนที่ของ
ระบบนิเวศ (K) 
2. นกัเรียนอธิบายและ
ยกตวัอยา่งความสมัพนัธ์
ของส่ิงมีชีวติในระบบ
นิเวศ (K) 
3. นกัเรียนออกแบบและ
สร้างอินโฟกราฟิก เร่ือง
สานสมัพนัธ.์..ฉนัและเธอ
ดว้ยวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์และ 
กระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม (P) 
4. นกัเรียนตระหนกัถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงแทนที่ของ
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
(A) 

1. การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1.1 การเปล่ียนแปลง
แทนที่แบบปฐมภูมิ 
1.2 การเปล่ียนแปลง
แทนที่แบบทุติยภูมิ 
2. การเปล่ียนแปลง
นิเวศ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทไดแ้ก่ 
2.1 องคป์ระกอบทาง
กายภาพ เป็น
องคป์ระกอบทีไ่ม่มีชีวติ 
2.2 องคป์ระกอบทาง
ชีวภาพเป็น
องคป์ระกอบทีมี่ชีวติ 
ไดแ้ก่โซ่อหาร และ
องคป์ระกอบของระบบ
สายใยอาหาร 

6 

3 ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ว 1.1  
ม.4/4 สืบคน้ขอ้มูล
และอภิปรายเก่ียวกบั
ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1.นกัเรียนสืบคน้และ
อธิบายเก่ียวกบั
ความหมายและประเภท
ของทรัพยากรธรรม
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(K) 
2. นกัเรียนอธิบายและ 

1.ทรัพยากรและ
ประเภทของทรัพยากร 
2.ปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
3.แนวทางป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 

6 
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ตารางที ่6 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผน
ที่ 

ช่ือหน่วย มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชม.) 

  พร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยกตวัอยา่งการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (K) 
3. นกัเรียนสืบคน้และ
อภิปรายเก่ียวกบั
ผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (K) 
4. นกัเรียนออกแบบส่ือ
โฆษณารณรงคก์าร
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และการ
ออกแบบเชิงวศิวกรรม (P) 
5.นกัเรียนตระหนกัถึงการ
ใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิด
ประโยชน์และมีคุณค่า 
(A) 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

รวม 18 
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2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   เร่ือง ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อม  จ านวน  1 ฉบับ  เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือค าตอบถูกตอ้งได ้1 คะแนน ผดิได ้
0 คะแนน จ านวน 60 ขอ้ ซ่ึงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัน้ีใชห้ลกัการออกขอ้สอบ
ตามหลกัการของบลูม  
 3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ประเมินทักษะกระบวนการ  
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 6 ทกัษะ การประเมินมีลกัษณะการให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubrics 
Score) 3 ระดบั เป็นการประเมินดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใชแ้บบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 4. แบบประเมินการสร้างสรรค์นวตักรรม   การประเมินมีลักษณะการให้คะแนนแบบ
รูบริคส์(Rubrics Score) 3 ระดับ ซ่ึงจะประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของผูเ้รียน  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรม โดยใชแ้บบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนทางวทิยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม ที่จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การสร้างดงัน้ี 

1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา พุทธศักราช 2563 ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและศิลปศาสตร์ ซ่ึง
ศึกษาในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั และเน้ือหาสาระ ดงัตารางที ่8 
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1.2   วิเคราะห์รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เลือกและก าหนดเน้ือหาเพื่อน ามาสร้าง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางที่ 7 และ 8 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ม า ต ร ฐ าน  ว 1.1 เข้ า ใ จ ค ว า ม
ห ล าก ห ล ายข อ ง ร ะ บ บ นิ เว ศ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต
กับ ส่ิงมี ชีวิต  และความสัมพันธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน 
การเปล่ียนแปลงแทนที่ในระบบ
นิ เวศ ความหมายของประชากร
ปั ญ ห าแล ะ ผ ล ก ระท บ ที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ข 

ม.4/1 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสมัพนัธ์
ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความ
หลากหลายของไบโอม และยกตวัอย่างไบ
โอมชนิดต่าง ๆ 
ม. 4/2  สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และ
ยกตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบ 
นิเวศ 
 ม. 4/3 สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และยกตวัอยา่ง
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบ
ทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงขนาดของประชากรส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศ 
ม .4/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเก่ียวกับ
ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
ทั้ งน า เส น อ แน วท าง ใน ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ี
 

มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจแนวคิดหลัก
ของเทคโนโลยเีพือ่การด ารงชีวติใน
สังคมที่ มีการเป ล่ียนแปลงอย่าง
รวด เร็ ว  ใช้ ค ว าม รู้ แล ะทัก ษ ะ
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลย ี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน  โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์  รวมทั้ ง
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย ์ 
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหาหรือ
พั ฒ น า ง า น อ ย่ า ง มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า งส ร รค์ด้ ว ยก ร ะบ วน ก าร
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหม าะสมโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
ม าต รฐ าน  ว  4.2 เข้ า ใจ แล ะ ใช้
แนวคิดเชิงค  านวณในการแกปั้ญหา
ที่พบในชีวิตประจ าว ันอย่างเป็น
ขั้ น ต อ น แ ล ะ เป็ น ร ะ บ บ  ใ ช้
เทคโนโลยีสารสน เทศและการ
ส่ือสารในการเรียน การท างาน และ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี 
ป ระ สิ ท ธิภ าพ  รู้ เท่ าทัน  และ มี
จริยธรรม 

สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม  เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาเทคโนโลย ี
ม .4/3 อ อ ก แบ บ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ ห า  โด ย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ขอ้มูลที่จ  าเป็นภายใตเ้งื่อนไขและทรัพยากรที่
มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผูอ่ื้น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ
แกปั้ญหา 
ม.4/5 ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวขอ้งกับวสัดุ 
อุ ป ก ร ณ์  เค ร่ื อ ง มื อ  ก ล ไก  ไฟ ฟ้ าแ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนใน
การแกปั้ญหาหรือพฒันางาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและปลอดภยั 
ม.4/1ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค  านวณในการ
พฒันาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน
อยา่งสร้างสรรค ์และเช่ือมโยงกบัชีวติจริง 

คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 2.3 เขา้ใจเรขาคณิต
วเิคราะห์ และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใชค้วามรู้ทางสถิติใน
การแกปั้ญหา 

ม.4/1 (เนน้วทิยาศาสตร์) เขา้ใจและใชค้วามรู้
เก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา 
ม.6/1 เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอขอ้มูล และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพือ่ประกอบการตดัสินใจ 

ศิลปะ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วพิากษว์จิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์  

ม.4-6/1 วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุ และ
หลกัการออกแบบในการส่ือความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ  
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ม.4-6/5 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ย
เทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบ
และการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
ม.4-6/6 ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะสม
กบัโอกาสและสถานที ่

 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง สาระส าคญั 

สวนสวยด้วยมือเรา 
Science ระบบนิเวศ (ดิน ความช้ืน ชนิดของตน้ไม ้ธาตุอาหารของพชื) 
Technology การเลือกใชเ้คร่ืองมือ การสืบคน้ขอ้มูล 
Engineering การออกแบบ 
Arts การจดัองคป์ระกอบศิลป์ของสวนจ าลอง 
Math การค านวณพื้นที่ จ านวนตน้ไม ้งบประมาณ  และรูปเรขาคณิตในการเลือก

วสัดุที่ใชใ้นการจดัสวน /รูปทรงของสวนจ าลอง 
สายสัมพันธ์...ฉันและเธอ 
Science องคป์ระกอบทางกายภาพ ชีวภาพ ชนิดของกระดาษ 
Technology การเลือกใชเ้คร่ืองมือ การสืบคน้ขอ้มูล   
Engineering การออกแบบและสร้างอินโฟรกราฟิก 
Arts การจดัองคป์ระกอบศิลป์ในการจดัวางขอ้ความเพือ่ใหอิ้นโฟกราฟิกมีความ

สวยงาม น่าสนใจ และมีเน้ือหาสาระครบถว้น 
Math การค านณพื้นที่ในการจดัวางภาพ และขอ้ความ การใชรู้ปทรงเรขาคณิตใน

การออกแบบจดัวางพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงาม สมบูรณ์ และมีสดัส่วน
ที่เหมาะสมต่อการวางองคป์ระกอบของเร่ือง/เน้ือสาระ/หวัขอ้นั้น ๆ  

รู้คุณค่า...เม่ือสายไป 
Science ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ

แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง สาระส าคญั 
Technology การเลือกใชเ้คร่ืองมือ การสืบคน้ขอ้มูล   
Engineering การออกแบบ และสร้างส่ือโฆษณารณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
เทคโนโลย ี 

Arts การจดัองคป์ระกอบศิลป์เพื่อให้ไดส่ื้อโฆษณาที่ดี น่าสนใจ และสามารถ
ส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

Math นกัเรียนก าหนดคุณภาพของส่ือโฆษณาและค านวณค่าสถิติที่ไดรั้บจากการ
ประเมินส่ือ และน ามาแปรความหมายและท าการปรับปรุงช้ินงานก่อน
น าไปเผยแพร่  

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวนช่ัวโมง สาระส าคญั ภาระงาน / ช้ินงาน และ
ความรู้ ทักษะที่ใช้สร้างผลงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หน่วยที่  1 เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  

แผนการ
จดัการ
เรียนรู้ที่ 

เร่ือง จ านวน 
(ชม.) 

สาระส าคญั ภาระงาน / 
ช้ินงาน 

ความรู้และทกัษะ
ที่ใชใ้นการสร้าง

ผลงาน 
S T E A M 

1 สวนสวย
ดว้ยมือเรา 

6 ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็น
การอาศยัอยูร่่วมกนัของ
ส่ิงมีชีวติในบริเวณใดบริเวณ
หน่ึง ซ่ึงส่ิงมีชีวติจะมี
ความสมัพนัธก์บัส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงไม่มีชีวติในบริเวณนั้น มี
โครงสร้างประกอบดว้ย กลุ่ม
ส่ิงมีชีวติ แหล่งที่อยูอ่าศยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศบนโลก
มีหลากหลายแบบขึ้นอยูก่บั 

- สวนสวย

ดว้ยมือเรา 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวนช่ัวโมง สาระส าคญั ภาระงาน / ช้ินงาน และ

ความรู้ ทักษะที่ใช้สร้างผลงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หน่วยที่ 1 เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที ่

เร่ือง จ านวน 
(ชม.) 

สาระส าคญั ภาระงาน / 
ช้ินงาน 

ความรู้และทักษะ
ที่ใช้ในการสร้าง

ผลงาน 

S T E A M 
   ลกัษณะภูมิประเทศและภมิูอากาศ 

ซ่ึงระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ 
เรียกวา่ ชีวนิเวศหรือไบโอม 
(biomes) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1)ไบโอมทนุดรา 2) ไบโอม
ไทกา 3) ไบโอมเขตอบอุ่น 4) ไบ
โอมทะเลทราย  5)  ไบโอมเขต
ร้อน 

      

2 ความ

สมัพนัธ.์..
ฉนัและ

เธอ 

6 ในระบบนิเวศมีการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มส่ิงมีชีวติ
อยา่งเป็นล าดบัขั้น เรียกวา่ การ
เปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศ (ecological succession) โดย
มีปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพ
เขา้มาเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทการเปล่ียนแปลงแทนที่
แบบปฐมภูมิ (primary 
succession)  การเปล่ียนแปลง
แทนที่แบบทุติยภูมิ (secondary 
succession) การเปล่ียนแปลงของ
องคป์ระกอบในระบบนิเวศมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของประชากร  

อินโฟ
กราฟิก/ป้าย
ประชาสมัพั
นธค์วามรู้ 
เร่ือง 
ความสมัพนั
ธข์อง
ส่ิงมีชีวติ 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวนช่ัวโมง สาระส าคญั ภาระงาน / ช้ินงาน และ

ความรู้ ทักษะที่ใช้สร้างผลงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หน่วยที่ 1 เร่ือง 

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผนการ

จัดการ

เรียนรู้ที ่

เร่ือง จ านวน 

(ชม.) 

สาระส าคญั ภาระงาน / 

ช้ินงาน 

ความรู้และทักษะที่ใช้

ในการสร้างผลงาน 

S T E A M 

   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1
องคป์ระกอบทางกายภาพ เป็น
องคป์ระกอบทีไ่ม่มีชีวติ เช่น 
- อุณหภูมิ 
- แสง– น ้ าและความช้ืน   
- แร่ธาตุ - ความเป็นกรด-เบส
ของดินและน ้า 
2. องคป์ระกอบทางชีวภาพ เป็น

องคป์ระกอบทีมี่ชีวติ ซ่ึงจะมี
ความสมัพนัธใ์นรูปของโซ่

อาหารและสายใยอาหาร ไดแ้ก่  
- ผูผ้ลิต (producer) 

- ผูบ้ริโภค (consumer) 

- ผูย้อ่ยสลาย (decomposer) 

      

3 รู้คุณค่า...
เม่ือสายไป 

6 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิง
ต่าง ๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และมนุษยส์ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ แบ่งออกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไ้ม่หมด
ส้ิน ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแ้ลว้ 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวนช่ัวโมง สาระส าคญั ภาระงาน / ช้ินงาน และ

ความรู้ทักษะที่ใช้สร้างผลงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง  ส่ิงมีชีวิตใน

ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผนการ

จัดการ

เรียนรู้ที ่

เร่ือง จ านวน 

(ชม.) 

สาระส าคญั ภาระงาน / 

ช้ินงาน 

ความรู้และทักษะที่ใช้

ในการสร้างผลงาน 

S T E A M 

   เกิดทดแทนไดแ้ละ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแ้ลว้
หมดไปปัจจุบนั
ทรัพยากรธรรมชาติลดจ านวน
และเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว 
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเพิม่ขึ้น
ของประชากรมนุษยก์าร
ขยายตวัของชุมชนเมืองอยา่ง
รวดเร็ว การใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่เพิม่มากขึ้น การสร้าง
ส่ิงก่อสร้าง การสงคราม และ
ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา แบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ระดบัทอ้งถ่ิน เช่นการทิ้ง
ขยะในชุมชน การปล่อยน ้ าเสีย
จากกิจกรรมในครัวเรือน
ระดบัประเทศ เช่น การลกัลอบ
ตดัไมท้  าลายป่า การขาดแคลน
น ้ าหรือภยัแลง้ และระดบัโลก  

ส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์
รณรงคก์าร
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวนช่ัวโมง สาระส าคญั ภาระงาน / ช้ินงาน และ
ความรู้ทักษะที่ใช้สร้างผลงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง  ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

แผนการ

จัดการ

เรียนรู้ที ่

เร่ือง จ านวน 

(ชม.) 

สาระส าคญั ภาระงาน / 

ช้ินงาน 

ความรู้และทักษะที่ใช้

ในการสร้างผลงาน 

S T E A M 

   เช่น ฝนกรด ภาวะโลกร้อน รู
โหวโ่อโซน จึงจ าเป็นตอ้งมี
แนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่ใหมี้
ทรัพยากรธรรมชาติใชต้ลอดไป
ประกอบดว้ย 

- การใชแ้บบย ัง่ยนื 
- การเก็บกกั  
- การรักษาซ่อมแซม  
- การฟ้ืนฟู          
- การป้องกนั 

      

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) 
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น ไดแ้ก่ 
ขั้นที่ 1) ก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ ขั้นที่ 2) รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
ขั้นที่ 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5) ทดสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน ขั้นที่ 6) สรุปผลและน าเสนอช้ินงาน 

1.4   เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวตักรรมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน  2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน 
STEAM Education จ านวน 2 ท่าน  และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน 
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาที่ ใช้และ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
                   +1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียน รู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

 -1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
แลว้น าคะแนนที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC ) จากสูตร 
 
 

เม่ือ IOC          แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้/ 
แบบทดสอบ/แบบประเมินกบัจุดประสงค ์

 ∑R          แทน  ผลรวมของคะแนนแทนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N          แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

พิจารณาความสอดคล้อง IOC  ถ้า     ≥   0.50  ขึ้นไป แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้น
ใชไ้ด ้มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรม 

≤   0.50   แสดงว่าแผนการจัดการเรียน รู้นั้ นไม่
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรมควรตดัทิ้งหรือน ามาแกไ้ขปรับปรุงใหม่ (มาเรียม 
นิลพนัธุ,์ 2558 : 177) 

ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ ที่ค  านวณได้
มีค่าระหวา่ง 0.6 – 1.00 (ดงัรายละเอียดแนบทา้ยตารางที่ 18 ภาคผนวก ค หนา้ 156 - 158) 

1.5  ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชแ้นวคิดสะตีม 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  โดย
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขสาระส าคญัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

ผู ้วิจัยน าผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียน รู้  ม าป รับป รุงแก้ไขดัง น้ี  
1) ในการสาระการเรียนรู้ ควรเขียนแบบบูรณาการให้ครบทั้ง 5 สาระของ STEAM 2) ขั้นกิจกรรม
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การจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นการสอนอธิบายรายละเอียดเพิ่มมากขึ้ น  3) แก้ไขค าที่พิมพ์ผิด  
4) ใบความรู้เพิม่รูปภาพและแหล่งอา้งอิง 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนหน่ึงแผนไปทดลองใช ้(Tryout) 
กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ทดลอง ในแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 ซ่ึงมีผลที่ไดด้งัน้ี 1) รูปแบบการจดัสวน ภาชนะ พรรณไมแ้ละ
อุปกรณ์ตกแต่ง 2) การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนกัเรียน   

1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัที่ได้รับ 
การปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอน ดงัภาพที่  7 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education)  

ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
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2.4 การสร้างแบบทดสอบ 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เร่ือง 

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ก าหนดการให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน มี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาหลกัการเขียนและสร้างแบบทดสอบ 

2.2  วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รายวิชา
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อน าไปสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียน รายวิชาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยที่ 1 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ โดยมีแนวคิด
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ ดงัตารางที ่1 
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ 

เน้ือหา มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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) 
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ค์ 
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) 
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ม 

ความ
หลากหลาย
ของระบบ
นิเวศ 

ว 1.1 ม.4/1 สืบคน้ขอ้มูล
และอธิบายความสมัพนัธ์
ของสภาพทางภูมิศาสตร์บน
โลกกบัความหลากหลาย
ของไบโอมและ
ยกตวัอยา่งไบโอมชนิดต่าง 
ๆ  

1.นกัเรียนอธิบายลกัษณะ
ส าคญัและยกตวัอยา่ง
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบั
โลก  

4 4 4 1 1 1 15 

2. นกัเรียนระบุและ
เปรียบเทียบองคป์ระกอบ
ทางกายภาพและ 

  



  98 

ตารางที ่10 การวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ (ต่อ) 

เน้ือหา มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค์ 
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) 
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  องคป์ระกอบทางชีวภาพที่
เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ระบบนิเวศ 

       

การเปล่ียน 
แปลงของ
ระบบนิเวศ 

ว 1.1 ม.4/2 สืบคน้ขอ้มูล
และอภิปรายสาเหตุและ
ยกตวัอยา่งการเปล่ียนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศ 

3.นกัเรียนอธิบายการ
เปล่ียนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ 

2 3 3 1 1  10 

ว 1.1 ม.4/3 สืบคน้ขอ้มูล
อธิบายและยกตวัอยา่ง
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ขนาดของประชากร
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

4. นกัเรียนอธิบายและ
ยกตวัอยา่งความสมัพนัธ์
ของส่ิงมีชีวติในระบบ
นิเวศ 

4 6 6 2 1 1 20 

ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ว1.1 ม. 4/4 สืบคน้ขอ้มูล
และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งน า
เสนอแนะแนวทางการใน
การอนุรักษ ์

6.นกัเรียนสืบคน้และ
อธิบายเก่ียวกบั
ความหมายและประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1   

15 
7.นกัเรียนอธิบายและ
ยกตวัอยา่งการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 
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ตารางที ่10 การวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ (ต่อ) 

เน้ือหา มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ม 

 
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

8. นกัเรียนสืบคน้และ
อภิปรายเก่ียวกบั
ผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ 

1 1 1 1 1   

รวม 12 16 16 7 5 4 60 

 2.4  เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 
1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์  2 ท่าน  2) ด้านวิธีสอน STEAM Education   
2 ท่าน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือแลว้เลือกเฉพาะขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 
0.50 ขึ้นไป ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ระหว่าง 0.60 – 1.00 (ดงัรายละเอียด
แนบท้ายตารางที่ 19 ภาคผนวก ค หน้า 159 - 161) โดยมีการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัระดบัพฤติกรรม  

2.5  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติใน
ส่ิงแวดลอ้ม ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ด าเนินการการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบใหส้อดคลอ้ง
เหมาะสมกบัมาตรฐานการเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
      2.6  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
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2.7  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อตรวจสอบค่ าความยากง่ายของ
แบบทดสอบปรนยั โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20 -0.80 ซ่ึงพบว่าแบบทดสอบมีความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.72 (ดงัรายละเอียดแนบทา้ยตารางที่ 20 ในภาคผนวก ค หน้า 162 - 164) 
ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซ่ึง
พบว่าแบบทดสอบมีความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.63  (ดงัรายละเอียดแนบทา้ยตารางที่ 20 ใน
ภาคผนวก ค หน้า 162 - 164) เพื่อคดัเลือกขอ้สอบจ านวน  30 ขอ้ จากขอ้สอบทั้งหมด 60 ขอ้ ค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20 – 0.80  ถา้ค่าความยากง่าย 
<0.20  ถือว่าขอ้ความนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย >0.80 ถือวา่ขอ้ความนั้นง่ายเกินไป (มา
เรียม นิลพนัธุ์,2558 : 188)  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้ิจยัเลือกแบบทดสอบแบบ
ปรนยัที่ผา่นเกณฑม์าหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนัจากสูตร 
KR – 20 โดยใชเ้กณฑ์ค่าความเช่ือมั่นตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปซ่ึงพบว่าแบบทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่น 
0.82 (ดังรายละเอียดในภาค ค) และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

2.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยที่  1  เร่ือง ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้ม ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการวจิยั 

สรุปขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดงัภาพที่ 8 ดงัน้ี 
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

  
 

ไม่ผา่น, ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาหลกัการเขียนและสร้างแบบทดสอบ 

วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง 
ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ 

เสนอแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง 
ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้น ามาหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 4/1 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

น าผลการทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้เพือ่หาคุณภาพ ตรวจสอบความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
และตรวจสอบความเช่ือมัน่ 

น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม ไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวจิยักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 
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 3. การสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเน้ือหา สาระทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 14 ทกัษะ ของทาง
สมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และวธีิการสร้างแบบสอบถาม (Questionnair) และ แบบสงัเกต (Observation Form) 

3.2  น าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์  เพื่อสร้างแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน  

3.3  สร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน 6 ทกัษะ 
ซ่ึงเป็นแบบประเมินค่า หรือมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scaie)   
   3.4  น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ทกัษะ ที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ   จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย  1) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์  2 ท่าน  2) ดา้นวิธีสอน STEAM Education 2 ท่าน และ3) ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล  1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา (Content 
Validity) และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2558: 161) แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียของขอ้ค  าถาม โดยพจิารณา
วา่ขอ้ค  าถามและค่าดชันีความสอดคลอ้ง ≥  0.50  ขึ้นไป ถือวา่เป็นขอ้ค  าถามที่มีความสอดคลอ้ง ซ่ึง
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ระหว่าง 0.60 – 1.00 (ดังรายละเอียดแนบทา้ย
ตารางที่ 21 ในภาค ค หนา้ 166) 
 3.5   ปรับปรุงแบบประเมินทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามค าแนะน าของ
ผู ้เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑ์ในการให้คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใหมี้ความชดัเจนและง่ายต่อการวดัและประเมินผล 
 3.6 น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานทั้ง 6 ทกัษะ ที่ผา่น
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

3.7   น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานทั้ง 6 ทกัษะไป
ทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั  
สรุปขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ดงัภาพที่ 9 ดงัน้ี 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 11 เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 
1. ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหาและแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ
และผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหา แต่แสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ
และผลไม่ชดัเจน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหา บางส่วน 

2. ทกัษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบตัิการ 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
ถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
ถูกตอ้งบางส่วน 

3. ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตวัแปร 

สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น 

ไม่สามารถระบุตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุมได ้

4. ทกัษะการทดลอง 
4.1. การออก 

แบบการทดลอง 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
และมีการควบคุมตวัแปร
ทั้งหมด 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
และมีการควบคุมตวัแปร
ส่วนใหญ่ 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
บางส่วน แต่ไม่มีการ
ควบคุมตวัแปร 

4.2. การปฏิบตัิ 
การทดลอง 

ปฏิบตัิการทดลองได้
ทั้งหมดอยา่งคล่องแคล่ว 
ใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

ปฏิบติัการทดลองไดส่้วน
ใหญ่แต่ไม่คล่องแคล่ว 
ตอ้งการความช่วยเหลือ
แนะน าในการใช ้อุปกรณ์
ใหถู้กตอ้งและปลอดภยั 

สามารถปฏิบตัิการทดลอง
เองไดบ้างส่วน 

4.3. การบนัทึก
ผลการทดลอง 

บนัทึกขอ้มูลโดยใชต้าราง
หรือวธีิการอ่ืนจดัระเบียบ
ขอ้มูล มีการระบุชนิดหรือ
หน่วยของ ขอ้มูลที่บนัทึก
ทั้งหมด และ มีขอ้มูลจาก
การท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

บนัทึกขอ้มูลโดยมีการใช้
ตารางหรือวธีิการอ่ืนจดั
ระเบียบส่วนใหญ่ และมี
การระบุชนิด หรือหน่วย
ของขอ้มูล ส่วนใหญ่ หรือ 
มีขอ้มูลจากการท าซ ้ าส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลโดยมีการใช้
ตารางหรือวธีิการอ่ืนใน
การจดัระเบียบขอ้มูล
บางส่วน และมีการ ระบุ
ชนิดหรือหน่วยของขอ้มูล
บางส่วน 
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 ตารางที่ 11 เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 
5. ทกัษะการ
ตีความหมายและลง
ขอ้สรุป 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยั
ผลที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งหมด 
และสอดคลอ้งกบัการ
สรุปผล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยั
ผลที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง เป็นส่วน
ใหญ่ และสอดคลอ้งกบั
การสรุปผล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยั
ผลที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง บางส่วน 
และสอดคลอ้งกบัการ
สรุปผลบางส่วน 

6. การสร้าง
แบบจ าลอง 

สร้างแบบจ าลองที่สามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกตอ้งทั้งหมด และ 
สามารถระบุขอ้จ ากดัของ
แบบจ าลองได ้

สร้างแบบจ าลองที่สามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกตอ้งส่วนใหญ่ และ 
สามารถระบุขอ้จ ากดัของ
แบบจ าลองได ้

สร้างแบบจ าลองที่สามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกตอ้งบางส่วน 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

    19 – 24     4    แทน ดีมาก 
13 – 18      3    แทน  ดี 

     7 – 12      2    แทน  พอใช ้
1 – 6       1    แทน  ปรับปรุง  

 4.  แบบประเมินการสร้างนวัตกรรม  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1  ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการประเมินการสร้างสรรค์
นวตักรรม เพือ่น ามาสร้างแบบสอบถาม (Questionnair) และ แบบสงัเกต (Observation Form) 

4.2  น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาวเิคราะห์ เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบประเมิน
การสร้างสรรค์นวตักรรมและขอบเขตให้ครอบคลุมเน้ือหาการประเมินการสร้างสรรค์
นวตักรรม 
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4.3  สร้างแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม ซ่ึงเป็นแบบ rubrics scoring เพือ่ประเมิน
กระบวนการ และประเมินโครงงานสร้างสรรคน์วตักรรม  

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโครงงานสร้างสรรค์นวตักรรม  (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท, 2560)) 

  80 – 100 = ดีมาก 
  70 – 79  = ดี 
  60 – 69   =  ปานกลาง 
  50 – 59   = พอใช ้
  40 – 49  = ปรับปรุง  

4.4  น าแบบประเมินการสร้างสรรค์นวัตกรรม เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิาวิทยาศาสตร์  
2 ท่าน  2) ด้านวิธีสอน STEAM Education 2 ท่าน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่กยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา (Content Validity) และน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา (มาเรียม 
นิลพนัธุ์, 2558: 161) แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียของขอ้ค  าถาม โดยพิจารณาว่าขอ้ค  าถามมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ≥ 0.50  ขึ้นไป ถือว่าเป็นขอ้ค  าถามที่มีความสอดคลอ้ง ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ระหวา่ง 0.6-1.00 (ดงัรายละเอียดแนบทา้ยตารางที่ 22 ในภาคผนวก ค หน้า 167 - 
168) 

4.5 ปรับปรุงแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดย
ปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑ์ในการให้คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความ
ชดัเจนและง่ายต่อการวดัและประเมินผล 

4.6  น าแบบประเมินการสร้างสรรค์นวตักรรม ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไป
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 4.7  น าแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรมไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 

 สรุปขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม หน่วยที่ 1 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ย ดงัภาพที่ 10 ดงัน้ี 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม 
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินช้ินงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รายการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 

3 2 1 

1.การออกแบบช้ินงาน 
1.1 การออกแบบทาง
วศิวกรรม 

มีการใชก้ระบวนการออกแบบ
ทางวศิวกรรมที่มีการสืบคน้
ขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูลเพือ่
เป็นพื้นฐานประกอบ 
การตดัสินใจในการออกแบบ 

มีการใชก้ระบวนการ
ออกแบบทางวศิวกรรมและมี
การสืบคน้ขอ้มูลแต่ขาดการ
เช่ือมโยงจากขอ้มูล ที่สืบคน้
ได ้

มีการใชก้ระบวนการ
ออกแบบทางวศิวกรรมแต่
ขาดการสืบคน้ก่อนการ
ออกแบบ 

1.2 การร่างแบบ 
(Sketch) ช้ินงาน 

มีการก าหนดรายละเอียดใน
การร่างแบบ ช้ินงานมีความ
สมบูรณ์สามารถระบุอธิบาย
ได ้

ไม่มีการก าหนดรายละเอียด
ในการร่างแบบ ช้ินงานมี
รายละเอียดแต่ไม่สามารถ
ระบุ/อธิบายไดใ้นบางส่วน 

ไม่มีการก าหนดรายละเอียด
ในการร่างแบบ ช้ินงานไม่
สามารถบอกไดว้า่คืออะไร 

2. การวางแผน 
2.1 การวางแผนและ
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

มีการประชุมเพือ่การวาง
แผนการท างาน แบ่งหนา้ที่
ความรับฟิดชอบและมีการ
อภิปรายและลงขอ้สรุปร่วมกนั 

มีการวางแผนการท างาน แบ่ง
หนา้ที่ความรับผดิชอบ การ
ระดมความคิดแต่ขาดการลง
ขอ้สรุปร่วมกนั 

มีการวางแผนการท างาน แบ่ง
หนา้ที่ ความรับผดิชอบแต่
ขาดการระดมความคิดและลง
ขอ้สรุปร่วมกนั 

2.2 การเลือกใช้
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
โดยมีจุดบกพร่อง 1 จุด 

เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
โดยมีจุดบกพร่อง 2-3 จุด 

3. ด้านความคดิ 
3.1. ความคิดสร้างสรรค ์ พฒันาช้ินงานหรือวธีิการเพือ่

แกปั้ญหาดว้ยความคิดที่แปลก
ใหม่ เหมาะสมต่อการใชง้าน
จริง 

พฒันาช้ินงานหรือวธีิการเพือ่
แกปั้ญหาดว้ยความคิดที่
แปลกใหม่ และผสมผสาน
ดดัแปลงจากความคิดเดิม 

พฒันาช้ินงานหรือวธีิการเพือ่
แกปั้ญหาโดยไม่มีความคิด
แปลกใหม่ 

3.2 ความคิดคล่อง มีการคิดหาวธีิการแกปั้ญหาได้
มากกวา่ 2 วธีิ ในเวลาที่
ก  าหนด 

มีการคิดหาวธีิการแกปั้ญหา
ไดม้ากกวา่ 1 วธีิ ในเวลาที่
ก  าหนด 

ไม่สามารถคิดหาวธีิการ
แกปั้ญหาไดใ้นเวลาที่ก  าหนด 
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ตารางที ่12 เกณฑ์การประเมินช้ินงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (ต่อ) 

รายการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 

3 2 1 

3.3 ความคิดยดืหยุน่ มีการคิดหาวธีิการ แกปั้ญหา
โดย ดดัแปลงส่ิงที่มี อยู ่หรือ
น า ส่ิงอ่ืน มาทดแทนส่ิงที ่ขาด
ไดอ้ยา่งหลาก หลาย 

มีการคิดหาวธีิการ แกปั้ญหา
โดย ดดัแปลงส่ิงที่มี อยู ่หรือ
น า ส่ิงอ่ืน มาทดแทนส่ิงที ่
ขาดได ้

มีการคิดหาวธีิการ แกปั้ญหา
โดย ดดัแปลงส่ิงที่มีอยู ่หรือ
น า ส่ิงอ่ืนมา ทดแทนส่ิงที่ขาด
ได ้แต่ยงัไม่เหมาะสม กบังาน 

4. ความส าเร็จของช้ินงาน 
4.1 ความส าเร็จของงาน สามารถท างานส าเร็จสวยงาม

เป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น
ภายในเวลาที่ก  าหนด 

สามารถท างานส าเร็จเป็นไป
ตามเงื่อนไขครบถว้นภายใน
เวลาที่ก  าหนดเล็กนอ้ย 

สามารถท างานส าเร็จเป็นไป
ตามเง่ือนไขและใชม้ากกวา่ 
10 นาทีขึ้นไป 

4.2. ผลงานสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ผลงานส าเร็จ สมบูรณ์และ
สวยงามสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้
จริง 

ผลงานส าเร็จสมบูรณ์แต่ไม่
สวยงามสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั
ไดจ้ริง 

ผลงานส าเร็จ บางส่วน 
สวยงามสามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ 
ประจ าวนัไดจ้ริง 

4.3. ความประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ครบถว้น
สมบูรณ์ 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยมี
ขอ้บกพร่อง 1 จุด 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยมี
ขอ้บกพร่อง 2-3 จุด 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 
25 – 30    5  แทน  ดีมาก 
19 – 24    4   แทน   ดี 
13 – 18   3 แทน  ปานกลาง 
7 – 12     2    แทน   พอใช ้
1 - 6    1    แทน    ปรับปรุง 
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5.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรมในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

5.1  ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาสร้างแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรม  

5.2  น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาวเิคราะห์ เพือ่ก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือ
และขอบเขตใหค้รอบคลุมเน้ือหา 

5.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1  เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็ น ม าตราส่ วน ประม าณ ค่ า  5 ระดับ  ตามวิ ธีข อ งลิ เคอ ร์ท  (Likert’s Five Rating Scale)                             
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554) และแบบสมัภาษณ์ (Interview Form) โดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง พงึพอใจมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยที่สุด 

และเกณฑท์ี่ใชแ้ปลความหมายค่าเฉล่ีย มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พงึพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยที่สุด 

 5.4  เสนอแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นเน้ือหาวิชาวทิยาศาสตร์  2 ท่าน  2) ดา้นวิธีสอน STEAM Educatio  2 ท่าน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ภาษา (Content Validity)  
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ที่ใชแ้ละด้านวดัผลและประเมินผลที่ถูกตอ้ง และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ทั้งน้ีก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือ
ว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2558: 161) โดยมีการก าหนดเกณฑ ์
การประเมินดงัน้ี 
 +1  หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความพงึพอใจมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินความพงึพอใจมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความพงึพอใจไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 แลว้น าคะแนนทีไ่ดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากสูตร 
 
 

เม่ือ IOC          แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้/ 
แบบทดสอบ/แบบประเมินกบัจุดประสงค ์

 ∑R          แทน  ผลรวมของคะแนนแทนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N          แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
 ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ค  านวณได ้มีค่า 1.00 (ดงัรายละเอียดแนบทา้ยตารางที่ 24 ในภาคผนวก ค หนา้ที่ 172 - 173)  

5.5  น าแบบประเมินการสร้างสรรคน์วตักรรม ที่มีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
ไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

5.6  น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การวจิยักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่
ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรม ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอน ดงัภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน 
 

 

 

 

ไม่ผา่น, ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

น าขอ้มูลที่ไดจ้าการศึกษามาวเิคราะห์ เพือ่ก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตให้
ครอบคลุมเน้ือหา 

สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม 

น าแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีม

ศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และการสร้างสรรคน์วตักรรม เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้น ามาหาค่าดชันี 

ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

น าแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขและ

น าไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

น าแบบประเมินความพงึพอใจที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
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 วิธีด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.1  สร้างเค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียน รู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 ส่ิงมีชีวิตในส่งแวดล้อม โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม 3) แบบประเมินทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  4) แบบประเมินโครงงานสร้างสรรคน์วตักรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชส้ะตีมศึกษา
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรม 

1.2 ผูว้ิจยัทบทวน เอกสารและวรรณกรรม เน้ือหาสาระ เก่ียวกับวิธีการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

1.3  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้ม ก่อนเรียน (Pre - test) 

2. ขั้นทดลอง ผูว้จิยัด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างไว ้และใชเ้คร่ืองมือใน
การวจิยัที่เตรียมไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1  เวลาที่ใชใ้นการทดลอง 6 สปัดาห ์ๆ ละ 3 ชัง่โมง รวมเวลาทั้งหมด 18 ชัว่โมง 
2.2  การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั  จัดการเรียนการสอนตามเวลาของ 

การเรียนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
2.3    เน้ือหา สาระ ที่ใชใ้นการทดลองสอนคือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพซ่ึงเป็น

เน้ือหาหลกั ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
2.4    ด าเนินการสอน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง มีแผนการจดัการเรียนรู้ 1-3  

มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 การเตรียมบริบทตามสภาพจริง การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง 

1.1   ครูผู ้สอนเตรียมแหล่งการเรียนรู้หรือข้อมูล  ในประเด็นที่จะเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือส่ิงที่ตอ้งการให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์ตวัอยา่งเพื่อให้
นกัเรียนเห็นภาพคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแบบรูปธรรม 
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1.2   เป็นช่วงทบทวนบทเรียนหรือเพื่อหาความรู้ใหม่ เก่ียวกับแนวคิด STEAM 
Education โดยบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ สาระศิลปะ สาระเทคโนโลย ีและสาระ
คณิตศาสตร์ โดยครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ผ่านใบความรู้ กระตุน้ด้วยค าถาม ฝึกให้นักเรียนคิดแบบนอก
กรอบ 

ขั้นที่ 2 การตั้งเป้าหมาย ใหน้กัเรียน เรียนรู้แบบก ากบัตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ 
2.1  ครูผูส้อนก าหนดจุดประสงค์จุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียน 

โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
ขั้นที่ 3 วางแผนด าเนินการ การเรียนรู้ร่วมกนั 

3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มการท างานและแบ่งหนา้ที่ในการท างาน 
3.2  นักเรียนวางแผนการสร้างสรรค์ช้ินงาน ออกแบบ เลือกวสัดุอุปกรณ์โดยใช้

ความรู้เก่ียวกับสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรม  ครูผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลืออ านวย 
ความสะดวกใหค้  าปรึกษาเม่ือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ 

ขั้นที่ 4 ติดตามและประเมินผลงาน การเรียนรู้จากสภาพจริง 
4.1 ตรวจสอบการท างาน ปรับปรุงแผนงาน และผลิตช้ินงาน ผูเ้รียนตรวจสอบการ

ท างานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดหรือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ใหป้รับปรุงช้ินงานโดย
ผูส้อนเขา้ร่วมสงัเกตในการแกไ้ขปัญหา ถา้พบปัญหาใหผู้เ้รียนท าการแกไ้ข 

4.2 ประเมินผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกนัประเมินผลงาน ครูช่วยเพิ่มเติมขอ้มูลให้
สมบูรณ์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง ครูประเมินการปฏิบตัิงานตลอดกระบวนการเรียนรู้จากการท าใบ
งาน การประเมินทกัษะกระบวนการ โดยประเมินตามสถานการณ์จริงของนกัเรียน ในการใชท้กัษะ
การคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานกลุ่ม และการประเมินความสามารถใน 
การสร้างสรรคผ์ลงานโดยประเมินจากช้ินงาน และตามสถานการณ์จริงของนกัเรียน 

3. ขั้นหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความพงึพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรม แลว้น าคะแนนที่ได ้มาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
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การสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ผูศ้ึกษาใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ค่าเฉล่ีย (X̅) 
- การหาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  การวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item bjective Congruence: IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบประเมินทกัษกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ แบบประเมินโครงงานสร้างสรรคน์วตักรรม 
และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มโดยใชแ้นวคิดสะ
ตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน ซ่ึงใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธุ ์2558:177)  

  
เม่ือ IOC          แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้/ 

แบบทดสอบ/แบบประเมินกบัจุดประสงค ์
 ∑R          แทน  ผลรวมของคะแนนแทนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N          แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

2.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบโดย
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้สอบในรายขอ้ (Item Analysis) (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2558:186)  โดยค านวณจาก
สูตร ดงัน้ี 

ค่าอ านาจจ าแนก 
 

    

  
เม่ือ D,r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

   Ru แทน  จ านวนนกัเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   RL แทน จ านวนผูเ้รียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N แทน นกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
   PH แทน สดัส่วนของคนเก่ง 
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   PL แทน สดัส่วนของคนกลุ่มอ่อน 
 ค่าความยากง่าย 

P =  
R  แทน จ านวนคนที่ท  าขอ้นั้นถูก 
N แทน จ านวนคนที่ท  าขอ้นั้นทั้งหมด 

2.3 ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร KR – 20 ของ                   
คูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2558:182)  

  
เม่ือ rtt แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   K แทน จ านวนขอ้สอบทั้งหมดของแบบทดสอบ 
   P แทน สดัส่วนของผูท้ี่ตอบถูกในชอ้หน่ึง ๆ  
   q แทน สดัส่วนของผูท้ี่ตอบผดิในขอ้หน่ึง ๆ (q = 1-p) 

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนจากการสอบ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
3.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ หน่วยที่ 1 เร่ืองส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  ใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย  (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้และหลังจัด 
การเรียนรู้โดยใชค้่าสถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent   (มาเรียน นิลพนัธุ,์ 2558:253)  

3.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์หลังจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน  โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลการประเมินคุณภาพ 

3.3   การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินผลโครงงานสร้างสรรค์นวตักรรมหลังจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย 
(X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลการประเมินคุณภาพ 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิ ดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน  โดยใช้สถิ ติค่ าเฉล่ีย (X̅)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
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สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ

โครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ด าเนินการ
วจิยัดงัตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 วิธีด าเนินการวิจัย 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์

ขอ้มูล 
ผลที่เกิด 

1.เพือ่เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์
ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา 
(STEAM Education)
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

- จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
- ประเมินผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลงัเรียนโดย
ใชส้ะตีมศึกษา
(STEAM Education)
ร่วมกบัโครงเป็นฐาน 

เคร่ืองมือ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา 

การหาประสิทธิภาพ
ของแผน 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 
เคร่ืองมือ 
แบบทดสอบวดั
สมัฤทธ์ิ 
การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาการหา
ประสิทธิภาพของ 

นกัเรียนที่เรียน
วทิยาศาสตร์
ชีวภาพโดยใช้
แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM 
Education) ร่วมกบั
โครงงานเป็นฐานมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 
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ตารางที ่ 13  วิธีด าเนินการวิจัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลที่เกิด 

   แบบทดสอบการหาค่า
ความยากง่าย/ค่า
อ านาจจ าแนกค่าความ
เช่ือมัน่ของ 
การทดสอบค่าท ี(t-
test) แบบdependent 
แบบทดสอบ โดยใช ้
KR-20 ของคูเดอร์ ริ
ชาร์ดสนัการวเิคราะห์
ขอ้มูลค่าเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

2. เพือ่ศึกษาทกัษะ
กระบวน 
การทางวทิยาของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 หลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

ประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินทกัษะ
กระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์  

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า 

แบบสงัเกต 
การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงเชิง-
เน้ือหา (IOC) 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 

นกัเรียนที่เรียน
วทิยาศาสตร์
ชีวภาพโดยใช้
แนวคิดสะตีม
ศึกษา (STEAM 
Education)ร่วมกบั
โครงงานเป็นฐาน
มีทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์หลงั
เรียนอยูใ่นระดบัดี 

3. เพือ่ศึกษาการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4  

ประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินโครงงาน
สร้างสรรคน์วตักรรม 

เคร่ืองมือ 
แบบประเมินการ
สร้างสรรค ์

นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการและ
ความสามารถใน 
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ตารางที ่ 13  วิธีด าเนินการวิจัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลที่เกิด 

หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

 นวัตกรรมเป็นแบบ 
Scoring rubrics 
การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ  
ความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) 
สมัประสิทธ์ิอลัฟาของ 
Cronbach 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย (X̅) 
ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 
เคร่ืองมือ 
แบบประเมินความพงึ
พอใจ 

การสร้างสรรค์
นวตักรรมอยูใ่น
ระดบัดี 

4. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจ
ของนกัเรียนต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา 
(STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

ประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินความพงึพอใจ
ของนกัเรียนโดยใช้
แบบสมัภาษณ์และ
แบบประเมินที่มี
ลกัษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5
ระดบั ตามวธีิของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Five 
Rating Scale) 

การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน (S.D.) 

นกัเรียนที่เรียน
วทิยาศาสตร์ 
ชีวภาพโดยใช้
แนวคิดสะตีม
ศึกษา(STEAM 
Education)ร่วมกบั
โครงงานเป็นฐานมี
ความพงึพอใจต่อ
การจดัการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบหน่ึงกลุ่มสอบ
ก่อนและหลังเรียน (The One-Group Pretest - Posttest Design) โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา เป็น
หน่วยการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนการด าเนินการวจิยั เพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ืองส่ิงมีชีวติใน
ส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง 
การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

ส าหรับรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอน มีดงัน้ี 
ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เร่ืองส่ิงมีชีวิตใน

ส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงาน
เป็นฐาน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา มีรายละเอียดดงัตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เร่ืองส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนน X̅ S.D. t Sig 
ก่อนจดัการเรียนรู้ 12 30 13.25 2.76 

14.54 .05 
หลงัจดัการเรียนรู้ 12 30 20.92 3.17 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน พบว่าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 
(X̅= 13.25, S.D. = 2.76)  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (X̅= 20.92, S.D. = 3.17) 
 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 
 ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
เป็นการประเมิน  6 ทักษะ ได้แก่  1) ทักษะการตั้ งสมมติฐาน   2) ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติ ก าร   3) ทักษะการก าหนดและควบ คุมตัวแปร  4) ทักษะการทดลอง  5) ทักษะ 
การตีความหมายและลงขอ้สรุป และ  6) ทกัษะการสร้างแบบจ าลอง จ านวน 3 คร้ัง มีคะแนนเต็ม  
27 คะแนน รวม  81 คะแนน ใช้ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2  จ านวน 12 คน  มีรายละเอียดดงัตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้สะตีม  ศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ X̅ S.D. ระดับ ล าดับ
ที่ แผนที่ 1 

(X̅) 
แผนที่ 2 
(X̅) 

แผนที่ 3 
(X̅) 

1. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 3 2.75 2.58 2.50 2.61 0.13 ดี 4 
2. ทกัษะนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ 

3 2.58 2.75 2.42 2.58 0.17 ดี 6 

3. ทกัษะการก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร 

3 2.75 2.67 2.50 2.64 0.13 ดี 3 

4. ทกัษะการทดลอง 9 2.89 2.92 2.97 2.93 0.04 ดี 2 
5. ทกัษะการตีความหมาย
และลงขอ้สรุปขอ้มูล 

3 2.58 2.58 2.67 2.61 0.05 ดี 5 

6. ทกัษะการสร้าง
แบบจ าลอง 

3 2.92 3.00 3.00 2.97 0.56 ดี 1 

เฉล่ีย 3 2.75 2.75 2.68 2.72 0.09 ดี  
S.D.  0.15 0.18 0.25 0.18 0.05   

จากตารางที่  15 พบว่า ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับ
โครงงานเป็นฐานในภาพรวมนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี  
(X̅ = 2.72, S.D. = 0.18) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่   2 เม่ือพิจาราณารายด้าน พบว่า  
ทุกดา้นมีผลเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการสร้างแบบจ าลอง อยูใ่น
ล าดับที่ 1 (X̅  = 2.97, S.D. = 0.56) ล าดับที่ 2 คือ ด้านทักษะการทดลอง (X̅  = 2.93, S.D. = 0.04) 
ล าดับที่  3 ด้านทักษะและการควบคุมตัวแปร  (X̅  = 2.64, S.D. = 0.13) ล าดับที่  4 ด้านทักษะ 
การตั้งสมมติฐาน   (X̅  = 2.61, S.D. = 0.13) ล าดับที่ 5 ดา้นทกัษะการตีความหมายและลงขอ้สรุป
ขอ้มูล (X̅  = 2.61, S.D. = 0.05) ล าดบัที่ 6 คือ ดา้นทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (X̅  = 2.58,  
S.D. = 0.17)  และเม่ือพิจารณาด้านการพัฒนาการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดีตามตารางที่ 16 พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ที่  2  
เร่ือง สายสัมพันธ์ ...ฉันและเธอ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี อยู่เป็นล าดับที่  1 ( X̅ = 2.75,  
S.D. = 0.18) รองลงมาแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 สวนสวยดว้ยมือเรา มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
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(X̅ = 2.75, S.D. = 0.15) และ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี ( X̅ = 2.68, 
S.D. = 0.25) ตามล าดบั 

 

ภาพที่ 12 ผลการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

   ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการออกแบบช้ินงาน   
2. ดา้นการวางแผน  3. ดา้นความคิด และ 4. ดา้นความส าเร็จของช้ินงาน จ านวน 3 คร้ัง มีคะแนน
เตม็คร้ังละ 30 คะแนน คะแนนรวม 90 คะแนน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ผลการศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม คะแนน
เต็ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ X̅ S.D. อันดับ 

แผนที่ 1 
(X̅) 

แผนที่ 2 
(X̅) 

แผนที่ 3 
(X̅) 

1. ดา้นการออกแบบช้ินงาน 3 2.54 2.70 2.75 2.66 0.37 ดี (4) 
2. ดา้นการวางแผน 3 2.87 2.95 2.95 2.93 0.19 ดี (1) 
3. ดา้นความคิด 3 2.66 2.72 2.75 2.71 0.31 ดี (3) 
4. ดา้นความส าเร็จของ
ช้ินงาน 

3 2.72 2.94 2.70 2.78 0.20 ดี(2) 

เฉล่ีย 3 2.70 2.83 2.78 2.77 
0.26 

S.D.  0.30 0.21 0.88 0.26 

 จากตารางที่ 16 พบว่า การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน ในภาพรวม
นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงานทางวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี (X̅=2.77, S.D.=0.26) ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 3 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกด้านมีผลคะแนนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดี ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 ดา้นการวางแผน (X̅=2.93, S.D.=0.19) รองลงมา คือ 
ด้านที่  4 ด้านความส าเร็จของช้ินงาน  (X̅=2.78, S.D.=0.20) ด้านที่  3 ด้านความคิด  ( X̅=2.71, 
S.D.=0.31) และด้านการออกแบบช้ินงาน (X̅=2.66, S.D.=0.37) ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาด้าน 
การสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวม พบว่า แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่  2 เร่ือง สายสัมพันธ์...ฉันและเธอ  มีคะแนนเฉล่ียสูงที่ สุดอยู่เป็นอันดันที่  1 (X̅=2.83, 
S.D.=0.21) รองลงมาแผนการจดัการเรียนรู้ที่  3 เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (X̅ =2.78, S.D.=0.88) 
และแผนการจดัการเรียนรู้ที่  1 เร่ือง สวนสวยด้วยมือเรา (X̅=2.70, S.D.=0.34) ตามล าดับ แสดง 
ใหเ้ห็นวา่ นกัเรียน มีพฒันาการที่สูงขึ้น 
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ภาพที่ 13 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัเรียน 

 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดั 
การเรียน รู้โดยใช้สะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียน ความพงึพอใจที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
ในส่ิงแวดลอ้ม และตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จากการสอบถามนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 12 คน เป็นเพศหญิง 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 เพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66. อายรุะหวา่ง 16 - 17 ปี  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้ม  
 ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดั 
การเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงาน
เป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 ดา้นการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้ ดา้นที่ 2 ดา้นเน้ือหาและการวดัประเมินผล ดา้นที่ 3 ดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ดา้นที่ 4 ดา้นครูผูส้อน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 

(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ
ที่ 

ด้านที ่1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไดค้ิด
วเิคราะห์ลงมือปฏิบตัิจริง 

4.50 0.52 มากที่สุด 1 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายเหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาที่เรียน 

4.17 0.57 มาก 4 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา 3.92 0.79 มาก 5 
4. มีการใชส่ื้อเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.42 0.79 มากที่สุด 2 

5.มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคน้ควา้และแสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

4.33 0.65 มากที่สุด 3 

สรุปด้านที ่1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.26 0.49 มากที่สุด 3 
ด้านที ่2 ด้านเน้ือหาและการวดัประเมนิผล 
6. เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ 4.33 0.65 มากที่สุด 2 
7. เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนส่งเสริมกระบวนการคิด
วเิคราะห์เพือ่แกปั้ญหา 

4.17 0.71 มาก 2 

8. เน้ือหามีความกะทดัรัด ชดัเจน เป็นล าดบัขั้นตอนง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจและเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

4.00 0.73 มาก 3 

9. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลมีความหลากหลายและเหมาะสม 4.17 0.71 มาก 2 
10. ผูเ้รียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มทนัท ี 4.25 0.75 มากที่สุด 1 
สรุปด้านที ่2 ด้านเน้ือหาและการวัดประเมินผล 4.18 0.45 มาก 4 
ด้านที ่3 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
11. หอ้งเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมในการเรียน 
การสอน 

4.50 0.79 มากที่สุด 1 
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ตารางที่ 17 ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 

(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) 

ความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ
ที่ 

12. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4.17 0.71 มาก 2 

สรุปด้านที ่3 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.33 0.49 มากที่สุด 2 
ด้านที ่4 ด้านครูผู้สอน 
13. ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.25 0.62 มากที่สุด 3 
14. ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง ใหค้  าแนะน าและรับฟังความ
คิดเห็น 

4.67 0.49 มากที่สุด 1 

15. ผูส้อนมีความรู้ในเน้ือหาวชิาที่สอนเป็นอยา่งดี 4.42 0.90 มากที่สุด 2 
สรุป 4 ด้านครูผู้สอน 4.44 0.51 มากที่สุด 1 

รวม 4.30 0.29 มากที่สุด  

จากตารางที่ 17 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานอยู่
ในระดับมากที่ สุด  Y (X̅=4.30, S.D.=0.29) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  4 และเม่ือ
พจิารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากไปจนถึงมากที่สุด ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นที่ 4 ดา้นครูผูส้อน (X̅ = 4.44, S.D.=0.51) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นที่ 3 ดา้นส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ (X̅ =4.33, S.D.=0.49) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นที่ 1 ดา้นการจดัการเรียนรู้ (X̅ =4.26, 
S.D.=0.49) และ ด้านที่ 2 ด้านเน้ือหาและการวดัประเมินผล (X̅ =4.18, S.D.=0.45) เม่ือพิจารณา  
รายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากไปจนถึงมากที่สุด ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 14 
ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง ใหค้  าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น (X̅ =4.67, S.D.=0.49) รองลงมาไดแ้ก่ 
ขอ้ที่ 11. ห้องเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมในการเรียนการสอน (X̅ =4.50, S.D.=0.79)  
และค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ขอ้ที่  3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา (X̅ =3.92, S.D.=0.79) 
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บทที ่5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ
หน่ึงกลุ่มสอบก่อนและหลงัเรียน (The One- Group Pretest – Posttest Design) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวิจัย คือ  นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4/2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2563 วตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน  2) เพือ่ศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) 
ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาการสร้างสรรคน์วตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน 
และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม โดย
ใช้แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวน 
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผน  
จ านวน 18 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม  3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  4) แบบประเมิน 
การสร้างสรรคน์วตักรรม   และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา

ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 1 พบวา่ นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  มีค่าเฉล่ีย
หลงัเรียน (�̅�) 20.92  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) 3.17 และค่า t-test dependent 14.54  วเิคราะห์ 
ออกแบบ เลือกและก าหนดเน้ือหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจดักิจกรรมตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เพือ่พฒันาทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์ จนน าไปสู่การพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

2. ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 หลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน ในภาพรวม
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี (X̅ = 2.72, S.D. = 0.18) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที่  2 เม่ือพิจาราณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลเฉล่ียอยู่ในระดับดีไม่แตกต่างกัน  
ด้านที่ มีค่าเฉล่ียสูงที่ สุดได้แก่ ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (X̅ = 2.97, S.D. = 0.05)  ทักษะการทดลอง  
(X̅ = 2.93, S.D. = 0.04)  ทักษะการก าหนดและการควบคุมตัวแปร  (X̅ = 2.64, S.D. = 0.13)  
ทักษะการตั้ งสมมติฐาน (X̅ = 2.61, S.D. = 0.13)  ทักษะการตีความหมายและลงขอ้สรุปข้อมูล 
(X̅ = 2.61, S.D. = 0.05) และทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (X̅ = 2.58, S.D. = 0.17)  และ
เม่ือพจิารณาดา้นการพฒันาการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 แผน 
พบว่า มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัดี แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สายสัมพนัธ์...ฉันและเธอ  
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี อยู่เป็นล าดับที่  1 ( X̅= 2.75, S.D. = 0.18) รองลงมาแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่  1  สวนสวยด้วยมือเรา  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี  (X̅= 2.75, S.D. = 0.15) และ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ( X̅= 2.68, S.D. = 0.25) ตามล าดบั  

3. ผลการศึกษาการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจดั 
การเรียนรู้โดยใชส้ะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานพบวา่ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดการเรียนรู้  ในภาพรวมนักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดับดี (X̅=2.77, S.D.=0.26) ซ่ึงเป็นไป



  130 

ตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 3 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีผลคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีไม่
แตกต่างกนัดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (X̅=2.93, S.D.=0.19)  ดา้นความส าเร็จ
ของช้ินงาน  (X̅ =2.78, S.D.=0.20) ด้านความคิด  ( X̅=2.71, S.D.=0.31) และด้านการออกแบบ
ช้ินงาน  ( X̅=2.66, S.D.=0.37) ตามล าดับ  และเม่ือพิจารณาด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวมโดยแบ่งเป็น 3 แผน พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ที่  2 
เร่ือง สายสัมพนัธ์...ฉันและเธอ  มีคะแนนเฉล่ียสูงที่ สุดอยู่เป็นอันดันที่  1 (X̅ =2.83, S.D.=0.21) 
รองลงมาแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (X̅ =2.78, S.D.=0.88) และแผน 
การจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สวนสวยด้วยมือเรา (X̅ =2.70, S.D.=0.34) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า 
นกัเรียน มีพฒันาการที่สูงขึ้น 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่า โดย
ภาพรวมนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้ะ
ตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับโครงงาน เป็นฐานอยู่ในระดับมากที่ สุ ด  ( X̅=4.30, 
S.D.=0.29) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  4 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากไปจนถึงมากที่ สุด ด้านที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
ด้ าน ค รูผู ้ส อน  (X̅ = 4.44, S.D.=0.51)  ด้ าน ส่ิ งสนั บส นุ นก าร เรียน รู้  (X̅ =4.33, S.D.=0.49)   
ด้านการจัดการเรียน รู้  (X̅ =4.26, S.D.=0.49) ด้าน เน้ือหาและการวัดประ เมินผล  (X̅ =4.18, 
S.D.=0.45) เม่ือพิจารณา รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากไปจนถึงมากที่สุด ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อที่  14 ผู ้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค  าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น  
(X̅ =4.67, S.D.=0.49) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 11. ห้องเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกับการจดักิจกรรมใน 
การเรียนการสอน  (X̅ =4.50, S.D.=0.79)  และค่าเฉล่ียต ่ าสุด ได้แก่ข้อที่   3. กิจกรรมการเรียน 
การสอนเหมาะสมกบัเวลา (X̅ =3.92, S.D.=0.79) 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใชแ้นวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์
นวตักรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัผูส้อนให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ (เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม : 2011) 
สอดคลอ้งกบัโลกยคุศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น คนในยคุศตวรรษที่ 21 
จึงตอ้งมีทกัษะในการเรียนและปรับตวั การสร้างทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (ส านกับริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.) ใช้แนวคิด STEAM Education เป็นแนวทางการจดัการศึกษาที่
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดพ้ฒันารูปแบบทางการศึกษา โดยน าเน้ือหารายวิชา 5 สาระมาบูรณาการ (สมรัก 
อินทวิมล, 2560)  เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้และสามารถน าองคค์วามรู้ที่ไดไ้ปพฒันาจน
เกิดทกัษะในการแกปั้ญหาและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในการด าเนินชีวติ และ Hargis (2005) กล่าวว่า 
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการที่ผูส้อนเช่ือมโยงผูเ้รียนเขา้กบัการคน้พบจากค าถาม ขอ้สงสัย
ตามความสนใจ โดยที่ผูเ้รียนสามารถคน้พบค าตอบโดยใชก้ารคิด กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
การคน้หา และการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัผูเ้รียนดว้ยกนั สอดคลอ้งกบัพมิพนัธ์ เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์
ยนิดีสุข (2562) กล่าว่า การท าโครงงาน เป็นการศึกษาเพื่อคน้พบความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐใ์หม่ และ
วิธีใหม่ ด้วยตวันักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีครูอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้
ความรู้ และช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความสามารถในการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ได ้
ผลงานที่มีความสมบูรณ์ เป็นเอกภาพ  สอดคลอ้งกบั สมรัก อินทวมิล (2560) พบวา่ นักเรียนที่เรียน
ชีววิทยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง สอดคลอ้งกบั มินตรา  กระเป๋าทอง (2561) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ชั้ นมัธยม ศึกษาปีที่  4 ที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ชุด กิ จกรรมการเรียน รู้แบบสะตีม ศึกษา  
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั ศิริลกัษณ์ อิสณพงษ ์ภทัรภร ชยัประเสริฐ และ สมศิริ สิงห์ลพ (2564) 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และพฒัน์ชนน คงอยู ่(2562)  พบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานเป็นฐานสูง
กวา่เกณฑร้์อยละ 70 

2. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  (STEAM Education) ร่วมกับโครงงาน เป็นฐานที่ ส่ งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนในภาพรวมนักเรียนมี
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดับดี การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้
นกัเรียนท าการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ ตอ้งการให้นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์โดยผา่นทกัษะกระบวนการทางวทิยามาสร้างองคค์วามรู้หรือค าอธิบายดว้ยตนเอง โดย
มีครูเป็นผูช้ี้แนะ (สนธิ พลชยัยา, 2562) ซ่ึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคญักับ
ผู ้เรียนมาก ท าให้ผู ้เรียน  เรียน รู้ คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น โดยเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมที่ มีอยู่ โดยใช้หลักการและทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงนักการศึกษาวทิยาศาสตร์ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามแนวสมาคม
อเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for the Advancement of 
Science : AAAS) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดจ้  าแนกประเภททกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว ์ยินดีสุข: 
2562)  แบ่งเป็น  2 ประเภท ได้แก่  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ นพื้นฐาน  และ  
2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน ประกอบดว้ย 6 ทกัษะ คือ 1) การก าหนดและ
ควบคุมคัวแปร (Controlling the variables) 2) การตั้ งสมมติฐาน (Hypothesizing) 3) การก าหนด
นิ ยาม เชิ งปฏิ บัติ ก าร  (Operational defining of the variables) 4) ก ารทดลอง  (Experimenting)  
5) ก ารแป รผลข้อ มู ลแล ะก ารล งข้อ ส รุป  (Interpreting data and making conclusion)  แล ะ  
6) การสร้างแบบจ าลอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 2556) 
สอดคลอ้งกบั น ้ าฝน ดูเจริญไพศาล กนกพร พนัวไิลย ชุติมา เอกภาพไพบูลย ์และนงเยาว ์เรือนบุตร 
พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  จิรัชญา เน่ืองชมภู และไพศาล  
วรค า (2564) พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียน (X̅= 17.30) สูงกว่า 
ก่อนเรียน (X̅= 11.25) และอัชนา ภกัดีวงษ์ และอัมพร วจันะ (2564) พบว่า ทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัใชชุ้ดกิจกรรมแบบสืบเสาะ
บนเฟชบุ๊ก (Facebook) สูงกว่าก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการแบบสืบเสาะบนเฟชบุ๊ก (Facebook) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

3. ผลการศึกษาการสร้างสรรค์นวตักรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจดั 
การเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงนวตักรรม 
เป็นส่ิงที่มีบทบาทและมีความส าคญัอย่างมากในการสร้างศกัยภาพการแข่งขนัทางการคา้ทั้งใน
ระดบัธุรกิจ และระดบัประเทศ ทั้งน้ีเพราะความไดเ้ปรียบในเชิงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และเป็นขอ้ก าหนดพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ ในการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ  
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ที่ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และความรู้อยา่งเขม้ขน้ (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, พกัตร์ วฒันสินธุ์, 
อัจฉรา จนัทร์ฉาย, ประกอบ คุปรัตน์ , 2553) ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  (Creativity and 
Innovation) เป็นเร่ืองของการน าจินตนาการมาสร้างขั้นตอนกระบวนการโดยอ้างอิงจากทฤษฎี
ความรู้เพื่อน าไปสู่การคน้พบใหม่เกิดเป็นนวตักรรมที่ใชต้อบสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิต 
และน าไปสู่การเป็นผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ (ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 
2561 :13) สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล (2562) กล่าวว่า ทกัษะการสร้างสรรค์
นวตักรรม เป็นความสามารถในการใช้ความรู้  (Knowledge) จินตนาการ (Imagination) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative thinking) ความร่วมมือ  (Collaborative) ท าให้เกิดนวตักรรมที่อาจอยู่ใน
รูปแบบของความคิด วิธีการหรือส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ โดยอาจเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือใหม่บางส่วน 
และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึงหรือในช่วงเวลาหน่ึง สอดคล้องกับ อมรรัตน์ ทองจนัทร์ 
เจษฎา กิตติ สุนทร  (2560) พบว่า  ความสามารถในการส ร้างสรรค์ ช้ิน งานของนัก เรียน  
หน่วยการเรียนรู้การออกแบบและตกแต่งโมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดั 
การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดีมาก ศกัด์ิสกุล 
คลงัขะนงั ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์และดวงเดือน พณิสุวรรณ์ (2561) พบว่า ความสามารถในการสร้าง
ผลงานของนักเรียน กลุ่มที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ผา่นช้ินงาน
สูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ วชิรวิทย ์ ช้างแก้ว และจินตนา สรายุทธ
พทิกัษ ์(2562) พบวา่ 1) ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ เจตคติ การปฏิบตัิ
และความสามารถในการสร้างส่ือนวตัรรมทางสุขภาพหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง
กวา่การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 2) ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ดา้นความรู้ เจตคติ การปฏิบตัิ และแบบวดัความสารถในการสร้างส่ือนวตักรรมทางสุขภาพหลัง 
การทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะตีมศึกษา 
(STEAM Education) ร่วมกบัโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสร้างสรรคน์วตักรรมอยูใ่นระดบัมากที่สุด พิสุทธา อารีราษฏร์ (2551) กล่าวว่า ความพงึพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะความรู้สึกนั้นท าใหบุ้คคลเอาใจใส่และ
อาจกระท าการบรรลุถึงความุ่งหมายที่บุคคลมีต่อส่ิงนั้น ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึก
ทศันคติ หรือระดบัความชอบส่วนบุคคลที่มีต่อส่ิงนั้น สอดคล้องกับ พรรณี ชูทยัเจนจิต (2550)  
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกที่ดี ที่ประทบัใจต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ และ
สมบัติ บารมี  (2551) กล่าว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกเป็นสุขที่ เกิดจากทัศนคติ 
ทางดา้นบวกที่มีต่อส่ืงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ทั้งจากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล  สอดคลอ้งกบั 



  134 

อบัดุลยามีน หะยขีาเดร์ ณัฐวิทย ์พจนตนัติ ณรงคศ์กัด์ิ รอบคอบ และ แววฤดี แววทองรักษ ์(2560) 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ชีววิทยา และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก เกรียงศกัด์ิ วเิชียรสร้าง 
ณัฐินี โมพนัธุ ์และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561) พบว่า นักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด สุเมธ เนาวรุ์งโรจน์ (2561) พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ที่จดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาควารู้ (5E) อยูใ่นระดับพึงพอใจมาก (X̅ =4.29 และ S.D.=0.78) และ คนึงนิตย ์ดีพนัธ ์
อภิรักษ ์อนะมาน และสุวรรณี ยหะกร (2562) พบวา่ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้
แบบ GPAS อยูใ่นระดบัมาก ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากข้อค้นพบของการวิจยัเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้
แนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
การสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยั พบว่า การน าแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานไปใชใ้น 
การจดัการเรียนการสอน ครูควรเลือกใชเ้น้ือหาและก าหนดสถานการณ์เพื่อกระตุน้ความสนใจของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคญัของปัญหา เกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
และมุ่งคิดหาแนวทางแกปั้ญหาและน าไปสู่การออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงาน  

2. จากผลการวิจยั พบว่า การน าแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานไปใชใ้น 
การจดัการเรียนรู้ ครูควรเตรียมแหล่งเรียนรู้หรือส่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนสืบคน้อย่างเพียงพอมี
ความหลากหลาย และมีคุณภาพ นอกจากน้ีก่อนการจดัการเรียนการสอนครูควรทบทวนเน้ือหาและ
ตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาที่ถูกตอ้ง 
รวมทั้งน าสรุปเน้ือหาส าคญัตามตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้  

3. จากผลการวิจยั พบว่า การน าแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานไปใช้ใน 
การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูผูส้อนควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กบัเน้ือหาสาระและสถานการณ์ปัญหาการสร้างผลงาน อุปกรณ์ หรือแบบจ าลองเขา้ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัการเรียนการสอนในขั้นน าเสนอผลงาน ขั้นประเมินและปรับปรุงผลงาน เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนไดส้อบถามขอ้สงสัยหรือขอ้ความรู้เฉพาะในด้านนั้น ๆ และได้ขอ้เสนอแนะ 
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ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลให้นักเรียนไดรั้บประโยชน์และความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระวชิา และทราบแนวทางการปรับปรุงผลงานใหเ้หมาะสมและมีการพฒันา
ผลงานจนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัและพฒันาทักษะด้านอ่ืน ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน โดยผสมผสานวิธีการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจดัการเรียนรู้โดยใช้
เกม การน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชใ้นการจดักิจกรรม เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจยั และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน โดยใช้วิธีการวดัและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การประเมิน 
ตามสภาพจริง การท างานเป็นทีม เป็นตน้ รวมทั้งระยะเวลาในการจดักิจกรรม ให้เหมาะสอดคลอ้ง
กบัขั้นตอนในการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพ คุณลกัษณะ และสมรรถนะที่ส าคญั
ในดา้นต่าง ๆ  
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น STEAM Education 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประถมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 

3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร รามศิริ  อาจารยป์ระจ าสาขาฟิสิกส์ 
      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

      วทิยาเขตก าแพงแสน 
      ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 

      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 
4. อาจารยเ์อกสิทธ์ิ  ชนินทรภูมิ               อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                                                 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 

5. นางสาวศศิธร  พงษโ์ภคา              ครูช านาญการพเิศษ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 โรงเรียนบางล่ีวทิยา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 14 หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 1 
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หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 15 หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 2 
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หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 16 หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 3 
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หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 17 หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 4 
 



  152 

หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 18 หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 5 
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ภาคผนวก ค  
ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
- ค่าความยากง่าย (p) 
- ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
- ค่าความเช่ือมัน่ (Relia) 

3. แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินเน้ือหาแผนการจัดการเรียนในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 

รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั        
  1.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
  1.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
  1.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
2. สาระส าคญั / ความคิดรวบยอด
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้        
3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  3.2 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค/์สมรรถนะที่ส าคญัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  3.3 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
  3.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
4. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค/์สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน 

       

4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4.2 สอดคลอ้งกบัจุดเนน้สู่คุณภาพผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 

5. แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM 
Education) 

       

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินเน้ือหาแผนการจัดการเรียนในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

5.3 สอดคลอ้งกบัภาระงาน/ช้ินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6. สาระการเรียนรู้        

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7. จุดเนน้สู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน        
7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
7.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญัของ

ผูเ้รียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
8. ช้ินงาน/ภาระงาน        

8.1 ช้ินงานมีความเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

8.2 เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน และ
เหมาะสม 

0 0 +1 +1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรู้        
9.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละสาระ

การเรียนรู้ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

9.2 กิจกรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความสามารถและวยัของผูเ้รียน 

+1 
 

0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

9.3 กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 
ลงมือปฏิบตัิและสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง 

 

+1 
 

0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินเน้ือหาแผนการจัดการเรียนในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญคนที่ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

9.4 เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนมีความเหมาะสม 

+1 
 

0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

10. ส่ือการสอน / แหล่งการเรียนรู้        
10.1 ส่ือมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม

การเรียนรู้ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8  

   10.2 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8  

   10.3 มีการเรียงล าดบัส่ือตามกิจกรรมการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0 
 

+1 +1 +1 +1 0.8  

11. การวดัและประเมินผล        
11.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 0.8  
11.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 0.8  
11.3 เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน 

ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

0 +1 +1 0 +1 0.6  

 

 

 

 

 

 

 



  157 

ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ตัวช้ีวัด ข้อ ระดับ
พฤติกรรม 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ว1.1 ม.4/1 สืบคน้
ขอ้มูล
ความสมัพนัธข์อง
สภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลก
กบัความ
หลากหลายของไบ
โอม 
 

1 ความจ า +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
2 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
3 ความเขา้ใจ +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
4 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
5 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
6 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
7 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 -1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
8 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
9 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
10 วเิคราะห์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
11 วเิคราะห์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
12 ประเมินค่า +1 +1 +1 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
13 ประเมินค่า +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
14 สร้างสรรค ์ +1 +1 +1 -1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
15 สร้างสรรค ์ +1 +1 +1 -1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

ว1.1ม.4/2 สืบคน้
ขอ้มูลและอภิปราย
สาเหตุและตวัอยา่ง
การเปล่ียนแปลง
แทนที่ของระบบ
นิเวศ 

16 ความจ า +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
17 ความจ า +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
18 ความเขา้ใจ +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
19 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
20 ความเขา้ใจ +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
21 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
22 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
23 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
24 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ขอ้ ระดบั
พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญคนที่ ค่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

 25 ประเมินค่า 0 +1 0 +1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
ว1.1 ม.4/3 สืบคน้
ขอ้มูล อธิบายและ
ยกตวัอยา่งเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง
ขนาดของ
ประชากรส่ิงมีชีวติ
ใน 

 

26 ความจ า +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
27 ความจ า +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
28 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
29 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
30 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
31 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
32 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
33 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
34 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
35 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
36 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
37 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
38 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
39 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 

1.1 ม.4/4 สืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
พร้อมทั้งน า
เสนอแนะแนวทาง
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

40 วเิคราะห์ +1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
41 วเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
42 ประเมินค่า +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
43 ประเมินค่า +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
44 ประเมินค่า +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
45 ประเมินค่า +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
46 ความเขา้ใจ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
47 ความเขา้ใจ +1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
48 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 



  159 

ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ขอ้ ระดบั
พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญคนที่ ค่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ละการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

         

1.1 ม.4/4 สืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
พร้อมทั้งน า
เสนอแนะแนวทาง
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

49 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
50 การประยกุตใ์ช ้ 0 +1 +1 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
51 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 -1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
52 การวเิคราะห์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
53 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 -1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
54 การวเิคราะห์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
55 การประเมินค่า +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
56 การประเมินค่า +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
57 การประเมินค่า +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
58 การประเมินค่า +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
59 สร้างสรรค ์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
60 วเิคราะห์ +1 +1 0 -1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 .56 .238 ใชไ้ด ้
2 .60 -.214 ใชไ้ม่ได ้

3 .52 .147 ใชไ้ม่ได ้

4 .56 .248 ใชไ้ด ้

5 .44 .202 ใชไ้ด ้

6 .52 -.125 ใชไ้ม่ได ้

7 .48 .565 ใชไ้ด ้

8 .56 .257 ใชไ้ด ้

9 .52 .630 ใชไ้ด ้

10 .60 .568 ใชไ้ด ้

11 .44 .352 ใชไ้ด ้

12 .52 .437 ใชไ้ด ้

13 .72 .322 ใชไ้ด ้

14 .56 .145 ใชไ้ม่ได ้

15 .60 .126 ใชไ้ม่ได ้

16 .52 .037 ใชไ้ม่ได ้

17 .40 .125 ใชไ้ม่ได ้

18 .60 .529 ใชไ้ด ้

19 .48 .633 ใชไ้ด ้

20 .44 .622 ใชไ้ด ้

21 .56 .437 ใชไ้ด ้

22 .44 .554 ใชไ้ด ้

23 .40 -2.42 ใชไ้ม่ได ้

24 .40 1.43 ใชไ้ม่ได ้

25 .28 0.55 ใชไ้ม่ได ้

26 .32 .132 ใชไ้ม่ได ้

27 .40 -.287 ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
28 .44 -.235 ใชไ้ม่ได ้

29 .32 .143 ใชไ้ม่ได ้

30 .60 .529 ใชไ้ด ้

31 .48 .633 ใชไ้ด ้

32 .44 .622 ใชไ้ด ้

33 .56 .437 ใชไ้ด ้

34 .44 .554 ใชไ้ด ้

35 .40 .625 ใชไ้ด ้

36 .72 .302 ใชไ้ด ้

37 .52 -.071 ใชไ้ม่ได ้

38 .60 -.022 ใชไ้ม่ได ้

39 .40 .059 ใชไ้ม่ได ้

40 .40 .069 ใชไ้ม่ได ้

41 .60 -.214 ใชไ้ม่ได ้

42 .52 1.47 ใชไ้ม่ได ้

43 .56 .248 ใชไ้ด ้

44 .44 .202 ใชไ้ด ้

45 .52 -.125 ใชไ้ม่ได ้

46 .48 .565 ใชไ้ด ้

47 .56 .257 ใชไ้ด ้

48 .52 .630 ใชไ้ด ้

49 .60 .568 ใชไ้ด ้

50 .56 .238 ใชไ้ด ้

51 .60 -.214 ใชไ้ม่ได ้

52 .52 .147 ใชไ้ม่ได ้

53 .56 .248 ใชไ้ด ้

54 .44 .202 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนขอ้สอบ   60 
จ านวนกระดาษค าตอบ 25 
คะแนนเฉล่ีย  30.36 
ส่วนเบายงเบนมาตรฐาน 9.036 
ความเช่ือมัน่ KR -20 .82 
จ านวนขอ้สอบที่ใช้ได้ 35 ข้อ ได้แก่ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58  
และ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

55 .52 -.125 ใชไ้ม่ได ้

56 .48 .565 ใชไ้ด ้

57 .56 .257 ใชไ้ด ้

58 .52 .630 ใชไ้ด ้

59 .60 .568 ใชไ้ด ้

60 .44 -0.74 ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที่ 21 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน 

รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
2. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 0 +1 0 +1 +1 0.6 สอดคลอ้ง 
3. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4. ทกัษะการทดลอง   

4.1 การออกแบบทดลอง +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4.2 การปฏิบตัิการทดลอง +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
4.3 การบนัทึกผลการทดลอง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

5. ทกัษะการตีความหมายและลง
ขอ้สรุป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6. การสร้างแบบจ าลอง +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 22 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่ ส่งเส ริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่าน 

รายการประเมิน ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. การออกแบบช้ินงาน        
1.1 การออกแบบทางวศิวกรรม 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
1.2 การร่างแบบ (Sketch) ช้ินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. การวางแผน        
2.1 การวางแผนและความร่วมมือ

ในการท างาน 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

2.2 การเลือกใชเ้คร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. ด้านความคดิ        
3.1 ความคิดสร้างสรรค ์ 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
3.2 ความคิดคล่อง +1 +1 0 +1 0 0.6 สอดคลอ้ง 
3.3 ความคิดยดืหยุน่ +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

4. ความส าเร็จของช้ินงาน        
       4.1 ความส าเร็จของงาน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

4.2 ผลงานสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

0 +1 +1 +1 -1 0.6 สอดคลอ้ง 

4.3 ความประณีตสวยงาม 0 +1 +1 +1 -1 0.6 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
1. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ไดค้ิดวเิคราะห์ลงมือ
ปฏิบตัิจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาที่เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
เวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. มีการใชส่ื้อเทคโนโลย ีหรือนวตักรรม
ในการจดักรเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5.มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คน้ควา้และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

ด้านเน้ือหาและการวัดประเมินผล        
6. เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7. เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนส่งเสริม
กระบวนการคิดวเิคราะห์เพือ่แกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 8. เน้ือหามีความกะทดัรัด ชดัเจน เป็น
ล าดบัขั้นตอนง่ายต่อการท าความเขา้ใจและ
เช่ือมโยงความรู้เดิมดบัความรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

9. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลมีความ
หลากหลายและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 
10. ผูเ้รียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง
และกลุ่มทนัท ี

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้        
11. หอ้งเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกบัการ
จดัการจดักิจกรรมในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

12. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ มีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

ด้านครูผู้สอน        
13. ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

14. ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง ใหค้  าแนะน า
และรับฟังความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

15. ผูส้อนมีความรู้ในเน้ือหาวชิาที่สอน
เป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ง  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

-  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- แบบประเมินสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ศาสตร์ 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกบั

ส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่4 เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่ มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความ รู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานอยา่งมีความคิด
สร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่ง
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจและใชแ้นวคิดค  านวณในการแกปั้ญหาที่พบในชีวิตจริงอยา่งมีขั้นตอน
และเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนั และมีจริยธรรม 

ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์

วิพากวิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

คณติศาสตร์ 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณติ 
มาตรฐาน  ค 2.3    เขา้ใจเรขาคณิตและน าไปใช ้  
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สาระที่ 3 สถิติความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2     เขา้ใจหลกัการนบัเบื้องตน้ ความน่าจะเป็นและน าไปใช ้

ตัวช้ีวัด 

วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี/วิศวกรรม 
(T/E) 

ทัศนศิลป์ (A) คณติศาสตร์ (M) 

ว 4.1 ม .4/1 สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล แ ล ะ อ ธิ บ า ย
ค ว าม สั ม พัน ธ์ ข อ ง
สภาพทางภู มิศาสตร์
บ น โ ล ก กั บ ค ว า ม
หล ากหล ายขอ งไบ
โ อ ม  แ ล ะ
ยกตวัอยา่งไบโอมชนิด
ต่าง ๆ 
 

ว4.1 ม .4/1 วิ เค ร าะ ห์
แ น ว คิ ด ห ลั ก ข อ ง
เ ท ค โ น โ ล ย ี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ห รื อ
คณิตศาสตร์ รวมทั้ ง
ประเมินผลกระทบที่
จะ เกิดขึ้ น ต่ อม นุษ ย ์
สังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันา
เทคโนโลย ี
ว 4.1 ม .4/3 ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาโดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
แล ะตัด สิ น ใจ เลื อ ก
ข้อมูลที่จ  าเป็นภายใต้
เงื่อนไขทรัพยากรที่ มี
อยู่ น าเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจด้วยเทคนิคหรือ
วธีิการที่หลากหลาย 
 

ศ 1.1 ม .4-6/4 มีทักษะ
และเทคนิคในการใช้
ว ั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ 
กระบวนการที่ สูงขึ้ น
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ง า น
ทศันศิลป์ 
ม .4-6/5 ส ร้ า งส ร ร ค์
ง าน ทั ศ น ศิ ล ป์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีต่าง ๆ โดย
เน้นหลกัการออกแบบ
แ ล ะ ก า ร จั ด
องคป์ระกอบศิลป์ 
ม.4-6/6 ออกแบบงาน
ทศันศิลป์ไดเ้หมาะสม
กบัโอกาสและสถานที่ 

ค 2.3 ม.4/1 เข้าใจและ
ใช้ ค ว าม รู้ เก่ี ย ว กั บ
เรขาคณิตวิเคราะห์ใน
การแกปั้ญหา 
ค 3.1 ม.6/1 เข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติใน
ก ารน า เสน อข้อ มู ล 
และแปลความหมาย
ข อ ง ค่ า ส ถิ ติ เพื่ อ
ประกอบการตดัสินใจ 
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วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี/วิศวกรรม 
(T/E) 

ทัศนศิลป์ (A) คณติศาสตร์ (M) 

 โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ 
วางแผนขั้นตอนการ
ท างานและด าเนินการ
แกปั้ญหา 
ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ
ประเมินผล วเิคราะห์ 
และใหเ้หตุผลของ
ปัญหาหรือขอ้ 
บกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใตก้รอบเงื่อนไข 
หาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไ้ขและ
น าเสนอผลการ
แกปั้ญหา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการ
พฒันาต่อยอด 
ว4.2 ม.4/1 ประยกุตใ์ช้
แนวคิดเชิงค านวณใน
การพฒันาโครงงานที่
มีการบูรณากบัวชิาอ่ืน
อยา่งสร้างสรรค ์และ
เช่ือมโยงกนักบัชีวติ
จริง 
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2. สาระส าคญั / ความคดิรวบยอด 
ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นการอาศยัอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติในบริเวณใดบริเวณหน่ึง ซ่ึง

ส่ิงมีชีวิตจะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตในบริเวณนั้น มีโครงสร้างประกอบดว้ย 
กลุ่มส่ิงมีชีวิต แหล่งที่อยูอ่าศยั และส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศบนโลกมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่  เรียกว่า ชีวนิเวศหรือไบโอม 
(biomes) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ไบโอมทุนดรา 2) ไบโอมไทกา 3) ไบโอมเขตอบอุ่น  
4) ไบโอมทะเลทราย  5)  ไบโอมเขตร้อน 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนอธิบายลกัษณะส าคญัและยกตวัอยา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัโลก (K) 

2. นกัเรียนระบุและเปรียบเทียบองคป์ระกอบทางกายภาพและองคป์ระกอบทางชีวภาพที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของระบบนิเวศ (K) 

3. นกัเรียนสร้างระบบนิเวศจ าลองดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม (P) 

4. นกัเรียนน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั (A) 
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / สมรรถนะทีส่ าคญัของผู้เรียน 

1.คุณลกัษณะองัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   อยูอ่ยา่งพอเพยีง   ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 มุ่งมัน่ในการท างาน   มีวนิยั    รักความเป็นไทย 
 ใฝ่เรียนรู้    มีจิตสาธารณะ 

2. การประเมินดา้น การอ่าน การคิดวเิคราะห์ การเขียนตามหลกัสูตรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
การอ่าน                 การคิดวเิคราะห์ การเขียน    

3. การประเมินดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
 ความสามารถในการส่ือสาร      ความสามารถในการคิด   
 ความสามารถในการแกปั้ญหา   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

5. แนวคดิ STEAM 
S (Science) 

ระบบนิเวศบนโลกมีหลากหลายแบบขึ้นอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงระบบ
นิเวศในแต่ละพื้นที่ เรียกว่า ชีวนิเวศหรือไบโอม  (biomes) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
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1. ไบโอมบนบก ไบโอมบนบก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ไบโอมทุนดรา ไบโอมไทกา ไบโอม
เขตอบอุ่น (ไบโอมป่าผลดัใบ ไบโอมทุ่งหญา้เขตอบอุ่น) ไบโอมทะเลทราย ไบโอมเขตร้อน ไบ
โอม (ป่าฝนเขตร้อน ไบโอมทุ่งหญา้เขตร้อน) ไบโอมแหล่งนั้  2. ไบโอมแหล่งน ้า ไบโอมแหล่งน ้ า
แบ่งได ้2 ประเภทไดแ้ก่ ไบโอมแหล่งน ้ าจืด แลไบโอมแหล่งน ้ าเคม็ 
T (Technology) 
 การสร้างและการออกแบบ สวนจ าลอง หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ีปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนดังน้ี (1) ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ  (2) รวบรวมขอ้มูล  (3) เลือกวิธีการ  (4) 
ออกแบบและปฏิบตัิการ พฒันาวิเคราะห์และเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด แลว้จึงร่างภาพและสร้างสวน
จ าลอง ซ่ึงอาจใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการออกแบบ หรือถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับวิธีการด้วยผังงาน 
แล้วลงมือปฏิบัติ  (5) ทดสอบ (6) ปรับปรุงแก้ไข  (7) ประเมินผล โดยการท างานตามกระบวนการ
เทคโนโลยต้ีองค านึงถึงข้อจ ากัดทางเทคโนโลย ีการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ผลิตภณัฑ์หรือวิธีการควร
มีการฝึกความคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะคือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ 
E  (Engineering) 

นักเรียนออกแบบ และสร้างสวนจ าลอง โดยการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการออกแบบ และ
ค านวณหาพื้นที่กบัความสมดุลขององคป์ระกอบโดยใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
เทคโนโลย ีและงานเกษตร 
A (Arts) 

ทกัษะและเทคนิคในการออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
ดว้ยเทคโนโลย ีโดยเน้นหลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์เพื่อให้ไดส้วนจ าลองที่มี
ความสวยงาม และมีความใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากที่สุด 
M  (Mathematics) 

การค านวณพื้นที่ ที่ใช้ในการจดัสวน จ านวนตน้ไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง และ
ค านวณเร่ืองงบประมาณ 

ใช้รูปเรขาคณิตในการออกแบบจัดวางพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงาม สมบูรณ์ และมี
สดัส่วนที่เหมาะสมต่อการวาง และการตกแต่ง 
บูรณาการร่วมกับสาขาวิชา 
งานเกษตร 

การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ ภาชนะ และอุปกรณ์ตกแต่ง การเลือกพรรณไม ้ชนิดต่าง ๆ และ
การจดัวางอุปกรณ์ในการจดัสวน 
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6. สาระการเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K)  

1. บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกนั แบ่งออกไดเ้ป็นหลาย
เขตตามสภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้ าฝน ท าให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายของของไบโอม 

2.  การจดัสวนในรูปแบบต่าง ๆ  
3.  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม 

 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P) 
 1.  การค านวณ     5. การตั้งสมมติฐาน 
 2.  การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 6. การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
 3.  การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  7 การทดลอง 

4.  การนิยามเชิงปฏิบตัิการ   8. การสร้างแบบจ าลอง  
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

 มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  ซ่ือสตัยสุ์จริต  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 7.1 ความสามารถและทกัษะ (ม.ปลาย) 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพือ่การแกปั้ญหา  
 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 

7.2 ทักษะในศตวรรษที่ 21 
  การส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 
  การคิดอยา่งมีวจิารณญานและการแกปั้ญหา 
  การสร้างสรรคน์วตักรรม 
  ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
7.3 สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 

 การเรียนรู้สู่ ASEAN 
 หลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
 สาระการเรียนรู้อ่ืนที่บูรณาการ (คณิตศาสตร์, ศิลปะ) 
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8. ช้ินงานหรือภาระ (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)  
- สวนสวยดว้ยมือเรา 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ขั้นก าหนดปัญหา (ช่ัวโมงที่ 1)  

 1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Kahoot) เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนจดักิจกรรม 
2. นกัเรียนชมสารคดีโลกกวา้ง แลว้ตอบค าถาม เพือ่กระตุน้ความสนใจ 

- จากสารคดีนกัเรียนพบส่ิงมีชีวติใดบา้ง 
- ส่ิงมีชีวติมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะใด 
- จากสารคดีนกัเรียนแบ่งประเภทของเขตพื้นไดก่ี้ประเภทและใชเ้กณฑใ์ดในการแบ่ง 

เพือ่เช่ือมโยงสู่การออกแบบกิจกรรม 
3. ครูก าหนดสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  ข้ันรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่เกีย่วข้องกับปัญหา (ช่ัวโมงที่ 2) 

4. นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูล ร่วมกนัศึกษาและอภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 
- ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างระบบนิเวศ 
- ใบความรู้ที่ 2 การออกแบบสวน  
- ใบความรู้ที่ 3 การจดัสวน 

5.  ครู ยกตวัอยา่งระบบนิเวศต่าง ๆ  ทั้งระบบนิเวศบนบกแลระบบนิเวศแหล่งน ้ า นักเรียน
สงัเกตและตอบค าถาม 

3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ช่ัวโมงที่ 3) 
6. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์ 

อภิปรายและตอบค าถามในแบบบนัทึกกิจกรรมที่ 1 สวนสวยในแกว้ใส 

 น ้ าผึ้ งซ้ือบา้นอยู่ในเมือง ซ่ึงบริเวณพื้นที่รอบบา้นคบัแคบ และมีการจราจรที่หนาแน่น ท าให้
รู้สึกไม่สดช่ืน ในช่วงวนัหยุดเพื่อน ๆ ชวนน ้ าผึ้ งไปเดินตลาดตน้ไม้ น ้ าผึ้ งไปเดินตลาดตน้ไม้ น ้ าผึ้ ง

สงัเกตเห็นตน้ไมข้นาดเล็กหลากหลายสายพนัธุ ์จึงสนใจที่จะซ้ือตน้ไมเ้หล่าน้ีไปปลูกที่บา้น แต่เน่ืองจาก

บา้นมีพื้นที่จ  ากดั น ้ าผึ้งจึงเปล่ียนมาจดัสวนแกว้แทน เพือ่ใหบ้า้นมีสีเขียว น ้ าผึ้งจึงเลือกตน้ไมท้ี่เหมาะสม
กบัสภาพอากาศของที่บา้น และวสัดุอุปกรณ์ที่ใชต้กแต่งสวนจ๋ิว แต่มีงบประมาณเพยีง 200 บาทและเม่ือ

กลบัถึงบา้นน ้ าผึ้งจึงมองหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยูใ่นบา้นมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม มีความประณีต
และสวยงาม 
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7. นกัเรียนน าผลการศึกษาที่ไดจ้ากขอ้ 6 มาออกแบบและร่างภาพสวนสวยในแกว้ใสพร้อม
ตกแต่งใหส้วยงานและเสมือนจริง 

4. ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ช่ัวโมงที ่4) 
 8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท างานและด าเนินการตาม ตามที่ออกแบบไวแ้ละ

ท าการแกไ้ขปรับปรุง 
5. ข้ันทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (ช่ัวโมงที่ 5) 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าสวนจ าลองมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้คณะกรรมการที่ครู
จดัตั้งขึ้นท าการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อให้นกัเรียนกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขช้ินงานก่อนน าไป
จดัแสดงที่ลานอเนกประสงค ์เพือ่ใหค้รู นกัเรียนในโรงเรียน ร่วมกนัใหค้ะแนน และหาทีมผูช้นะ 

6. ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือช้ินงาน (ช่ัวโมงที่ 6) 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงช้ินงาน ตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการจนไดช้ิ้นงานเป็นที่น่าพอใจ และร่วมกนัอภิปรายเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุป
เร่ืองระบบนิเวศ และเช่ือมโยงไปสู่การน าไปสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว 
 10. ส่ือการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
      10.1 ส่ือการสอน 

1. สารคดีส ารวจโลกโลกกวา้ง (https://www.youtube.com/watch?v=QDQvKUEpi4U) 
2. หนงัสือเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
3. ภาพสวนแบบต่าง ๆ  
4. ใบความรู้ที่ 1  เร่ือง โครงสร้างระบบนิเวศ 
5. ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง การออกแบบสวน 
6. ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง การจดัสวน 
7. งานน าเสนอ PPT  เร่ือง ระบบนิเวศ 

10.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1. หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ 
2.  หอ้งสมุดโรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา 
3.  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.   ครูผูส้อนวชิางานเกษตร 
5.  อินเทอร์เน็ต 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QDQvKUEpi4U
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11. การวัดและประเมนิผล 

รายการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนอธิบาย
ลกัษณะส าคญัและ
ยกตวัอยา่งส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัโลก 
2. นกัเรียนระบุและ
เปรียบเทียบ
องคป์ระกอบทาง
กายภาพและ
องคป์ระกอบทาง
ชีวภาพที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของ
ระบบนิเวศ  

 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แบบบนัทึกกิจกรรม 
 
 
 

 
- ทดสอบก่อนเรียน 
 

 
- ประเมินตามสภาพ
จริง 
- ระดบัคุณภาพ 3 ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 
 
 
 

ด้านกระบวนการ (P) 
3. นกัเรียนสร้างระบบ
นิเวศจ าลองดว้ยวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 

 
- แบบประเมินช้ินงาน
สร้างสรรคน์วตักรรม 
- แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

 
- ภาพร่างการออกแบบ
สวนจ าลอง 
- สวนจ าลอง 

 
- ระดบัคุณภาพ 3 ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 
- ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 

ด้านเจตคติ (A) 
4. นกัเรียนรู้คุณค่าและ
เห็นความส าคญัของ
ระบบนิเวศ 

- แบบสงัเกต
พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรมการท างาน
รายกลุ่ม 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นรายบุคคล 
- สงัเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

- ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 

 



  177 

บันทึกหลังสอน 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นความรู้ (Knowledge) 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นทกัษะ (Practice) 
...…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………… 
ผลที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นเจตคติ (Attitude) 
...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………… 
……………...……………………………………………………………………………………… 
ปัญหาและอปุสรรค 
...…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางแก้ไข 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
         

ลงช่ือ………………………..…ผูส้อน 
                 (นางสาวจินตหรา   ค  าภาพกัตร์) 
                         ต  าแหน่ง  ครู 
                            วนัที่……….เดือน………….……พ.ศ………….. 
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ความคดิเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

...…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
  

     ลงช่ือ…………………………………………………

              (…………………………………………) 
                     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                     วนัที่……….เดือน………….……….พ.ศ………….. 

  

ความคดิเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  
        ลงช่ือ………………………………… 

             (………………………………….) 
                 หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

                    วนัที่……….เดือน………….…พ.ศ………….. 

 ความคดิเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
        

           ลงช่ือ…………………………………………… 
                 (…………………………………………… ) 

                 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

                                             วนัที่……….เดือน………….พ.ศ………… 
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ใบความรู้ที ่1 

เร่ืองระบบนิเวศ 

1. ระบบนิเวศ 
1.1  ความหมายของระบบนิเวศ 

  

ภาพที่ 19 โลกของส่ิงมีชีวติ 
ที่มา : https://www.krunamhom.com/2018/06/1_4.html?m=1 (โลกของส่ิงมีชีวติ) 

 ส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้ม และมีความสมัพนัธก์นัระหวา่งส่ิงมีชีวติ 

 ประชากร (Population) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศยัอยู่ในแหล่งที่อยู่
เดียวกนัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 กลุ่มส่ิงมีชีวิต (Community) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ 2 ชนิดขึ้ นไปที่อาศัยอยู่
รวมกนั ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึง 

 แหล่งที่อยู่อาศัย (Community) หมายถึง สถานที่อยูบ่ริเวณที่กลุ่มส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ระบบนิเวศ  (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส่ิงมี ชีวิตกับ

สภาพแวดลอ้มที่กลุ่มส่ิงมีชีวติเหล่านั้นอาศยัอยู ่
 ชีวนิเวศ  (Biomes) หมายถึง ระบบนิเวศใดก็ตามที่มีองค์ประกอบของปัจจยัทาง

กายภาพ (Physical factor) อุณหภูมิ ความช้ืน และปัจจยัทางชีวภาพ (Biological factor) เช่น พชืและ
สตัวท์ี่คลา้ยคลึงกนั กระจายตวัอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กนั เช่น ไบโอมทะเลทราย ไบโอมทุนดรา 
และส่ิงมีชีวิตที่อาศยัอยูใ่นไบโอมต่างๆ น้ี จะตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัปัจจยัทางกายภาพในแต่ละ
เขตภูมิศาสตร์นั้นๆ ดว้ย 
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 โลกของส่ิงมีชีวิตหรือเชีวภาค (Biosphere)  หมายถึง ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่รวมเอา
ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวติทั้งหมดที่อยูบ่นพื้น
โลกและในพื้นน ้ า 

1.2  ชนิดของระบบนิเวศ  
1.2.1 ระบบนิเวศในท้องถิ่น  

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.2.1.1 ระบบนิเวศในน ้า (Aquatic ecosystem)  

  น ้ า (Water) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 
การแบ่งแหล่งน ้ าออกเป็นประเภทต่าง ๆ นิยามใชค้่าความเค็ม (Salinity) เป็นตวัก าหนด แบ่งได ้3 
ประเภท ดังน้ี ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด (Freshwater ecosystem) ระบบนิเวศแหล่งน ้ าเค็ม (Marine 
ecosystem) ระบบนิเวศแหล่งน ้ ากร่อย (Estuaries) 

1.2.1.2 ระบบนิเวศบนบก (Terestrial ecosystem) 
ป่าไมใ้นประเทศไทยจดัเป็นป่าเขตร้อน อยูใ่นเขตภูมิอากาศร้อนและมีฝน

ตกตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนแทรกอยู ่หรือมีฤดูฝนสลบักบัฤดูแลง้อยา่งละประมาณ 6 เดือน แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 

1. ป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบ (Evergreen forest)  
เป็นป่าไมท้ี่มีใบเขียวชอุ่มอยูต่ลอดทั้งปี เน่ืองจากตน้ไมแ้ทบทั้งหมดที่

ขึ้นอยูเ่ป็นประเภทไม่ผลดัใบ ตวัอยา่งของป่าไมป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ 

 ป่าดิบช้ืน (Tropical Rain Forest) 
พบบริเวณภาคใตต้อนล่าง  และบางส่วนของภาคตะวนัออก 
ลักษณะ : เป็นป่าฝนในเขตร้อน มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิ
ไม่เปล่ียนแปลงมาก มีความช้ืนสูงมีลกัษณะโครงสร้างเป็นป่ารกทึบ
พชืเป็นไมย้นืตน้ใบกวา้งปกคลุมหนาแน่นและไม่มีการผลดัใบ ไมท้ี่
ส าคญั คือ ไมต้ระกูลยาง ต่าง ๆ [2] 

ภาพที่ 20 ป่าดิบช้ืน 
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ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 

 พบแถบภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะ : อยู่ในพื้นที่ค่อนขา้งราบมีความชุ่มช้ืนน้อย อยู่สูงจาก

ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไมท้ี่ส าคญัไดแ้ก่ มะค่าโมง  
ยางนา  พยอม  ตะเคียนแดง  กระเบากลกัและตาเสือ [2] 

ภาพที่ 21 ป่าดิบแลง้ 

ป่าดิบเขา  (Hill  Evergreen Forest) 

             พบไดเ้ฉพาะบนเทือเขาสูงแถบภาคเหนือ 

ลักษณะ  : อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลตั้ งแต่  1,000 เมตร  ขึ้ นไป

ค่อนขา้งหนาวเยน็ตลอดทั้งปี อากาศมีความช้ืนสูง ไมส่้วนมากเป็น
พวก   Gymonosperm ไมต้ระกูลกอ ไมช้ั้นที่สองลองลงมา  ไดแ้ก่  

เป้ง สะเดาชา้ง และขม้ินตน้ [2] 

ภาพที่ 22 ป่าดิบเขา 

ป่าสนเขา (Coniferous forest/Pine forest) 

 พ บ บ ริ เวณ ภู เข า สู ง ใน ภ าค เห นื อ  ภ าค ก ล า ง  แ ล ะ ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ                 ลักษณะ: อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 200-1800 เมตร มีลกัษณะเป็นป่า

โปร่ง                                          พนัธุไ์มท้ี่ส าคญั คือ สนสองใบ และสนสามใบ [2] 
 

ภาพที่ 23 ป่าสนเขา 

ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 

ในประเทศไทยพบบริเวณชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทย และบริเวณ

ชายฝ่ังอันดามันด้านตะวนัตกของภาคใตมี้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงพนัธไ์มส้ าคญัที่พบ เช่น โกงกาง แสม ล าพ ูตะบูน [2] 

ภาพที่ 24 ป่าชายเลน 
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ป่าพรุหรือป่าบึงน ้าจืด (-Peat Swamp Forest) 

พบในภูมิประเทศใกล้ฝ่ังทะเล ทางภาคใตต้อนล่างที่มีฝนตกชุก 
และเป็นที่ลุ่มต ่าหรือพบตามป่าที่ลุ่มมีน ้ าจืดขงัอยูต่ลอดปี 

มีลกัษณะแน่นทึบ โดยป่าพรุที่สมบูรณ์จะดูคลา้ยป่าดิบช้ืน ชนิด
ของพรรณไม้ที่จะแตกต่างกันมากพรรณไม้ที่พบมีทั้งไม้ขนาด

ใหญ่ขึ้นปะปนกบัไมข้นาดเล็ก เช่น ชา้งไห้ จนัทร์ป่า ตนัหยงป่า 

หวาย และหลุมพ ี[2] 

ภาพที่ 25 ป่าพหุรือป่าบึงน ้ าจืด 
2. ป่าไม้ประเภทผลัดใบ (Deciduous forest)  

ป่าผลดัใบเป็นป่าไมท้ี่ผลดัใบตามฤดูกาล พบทัว่ไปทุกภาคที่มีช่วงฤดู

แลง้ยาวนานชดัเจน ระหวา่ง 4-7 เดือน ยกเวน้ภาคใตแ้ละในจงัหวดัจนัทบุรีและตราด เม่ือถึงฤดูแลง้

ที่มีปริมาณความชุ่มช้ืนในดินและบรรยากาศลดลงอยา่งมาก ตน้ไมใ้นป่าประเภทน้ีจะผลดัใบร่วงลง
สู่พื้นดิน และเตรียมผลิใบอ่อนขึ้ นมาใหม่ เม่ือถึงต้นฤดูฝน หรือเม่ือป่ามีความชุ่มช้ืนมากขึ้ น 

ตวัอยา่งของป่าประเภทน้ี ไดแ้ก่  

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest) 

                                                  พบทุกที่ในประเทศไทย ยกเวน้ภาคใต ้

ลกัษณะ : มีช่วงแห้งแล้งยาวนานกว่า 3 เดือน ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย
อยู่ในช่วง 1,200 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปีระดับความสูงตั้งแต่ 50 – 

800 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล พรรณไม้เด่น 5 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก 

มะค่า แดง ประดู่และชิงชนั [2] 

ภาพที่ 26 ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งเร็ง หรือป่าแดง ป่าแพะ(Dry dipterocarp forest) 

พบมากที่สุดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 % พบทัว่ไปใน
ภาคเหนือและค่อนขา้งกระจดักระจายลงมาทางภาคกลาง เป็นป่า

โปร่ง ประกอบดว้ย ตน้ไมผ้ลดัใบขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นห่าง 

ๆ กระจดักระจายไม่แน่นทึบ  
พื้นป่ามีหญา้แคระและไผจ่  าพวกไผเ่พก็ ไผโ่จด ขึ้นทัว่ไป [2] 

ภาพที่ 27 ป่าเตง็รัง หรือป่าแดง ป่าแพะ 
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ป่าหญ้า  

พบอยู่ทัว่ไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยบริเวณที่ เป็นป่าร้าง

และไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหญา้คา แฝกหอม หญา้ชัน
อากาศ หญ้าพงและสาบเสือ  อาจมีตน้ไม้ขึ้ นอยู่ห่าง ๆ บ้าง เช่น 

กระโดน กระถินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่เป็นแหล่ง

อาหารที่ดีของพวกกินพชืในป่า [2] 

ภาพที่ 28 ป่าหญา้ 
1.2.2.  ไบโอม (Biomes) หรือชีวนิเวศ 

      ไบโอม  (Biomes) หรือชีวนิ เวศ  หมายถึง ระบบนิ เวศใดก็ตามที่ มี
องค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกันกระจายอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ กนัมีการกระจายทางภูมิศาสตร์เป็นบริเวณกวา้งและมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง จึง
ท าให้ประชาคมพืชและสัตวท์ี่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นักนิเวศวิทยาแบ่งไบโอมในธรรมชาติ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ [3] 

 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) ไบโอมในน ้า (Aquatic biomes) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 ไบโอมบนบกและไบโอมใน 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/forestryinthailand/home/pa-hya
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1.2.2.1 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) 

     ใชเ้กณฑป์ริมาณน ้ าฝน และอุณหภูมิเป็นตวัก าหนด ไบโอมที่ส าคญับน
บกไดแ้ก่ 
ไบโอมป่าดิบช้ืน (tropical rain forest) 

พบบริเวณใกลเ้ขตศูนยสู์ตรของโลกในทวปีต่าง ๆ มีอากาศร้อนช้ืน 
อุณหภูมิเฉล่ีย 25 – 29 ํ C ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 200 -300 เซนติเมตร

ต่อปีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง [3] 

 
ภาพที่ 30 ใบโอมป่าดิบช้ืน 
ไบโอมป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) 

พบบริเวณละติจูกลางของทวปีต่าง ๆ มีอากาศค่อนขา้งเยน็ในฤดู
หนาวและอุ่นขึ้นในฤดูร้อนปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 100 เซนติเมตร 
ต่อปี พืชพรรณที่เจริญในเขตน้ีจะเป็นไมย้นืตน้ที่ผลดัใบก่อนเขา้
สู่ฤดูหนาว [3] 

ภาพที่ 31 ใบโอมป่าผลดัใบเขตอบอุ่น 
ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น(temperate grassland) หรือทุ่งหญ้าแพร่ี (prairic) 

พบบริเวณตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือและประเทศ
รัสเซียมีอุณหภูมิเฉล่ียช่วงฤดูหนาวประมาณ  -3 ํ C และ

ในช่วงฤดูร้อนประมาณ 24 ํ C ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 25 – 50 
เซนติเมตร พืชพรรณที่เจริญในเขตน้ีจะเป็นไม้พุ่ม และพืช

ตระกูลหญา้ เหมาะแก่การท าปศุสตัวแ์ละกสิกรรม [3] 

ภาพที่ 32 ใบโอมทุ่งหญา้เขตอบอุ่นหรือทุ่งหญา้แพร่ี 

ไบโอมสะวันนา (savanna biome) 

  พบกระจายในบริเวณทวีปอเมริกาใต ้แอฟริกา ออสเตรเลีย 
และทาง  ตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชียสภาพอากาศค่อนขา้ง
ร้อน อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 30 – 50 เซนติเมตร
ต่อปี พชืพรรณที่เจริญบริเวณน้ีมีทั้งไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ และหญา้[3] 

ภาพที่ 33 ไบโอมสะวนันา 
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ไบโอมทะเลทราย (desert) 

พบไดเ้กือบทุกทวีปยกเวน้ทวีปยโุรปสภาพอากาศค่อนขา้ง

ร้อน อาจมีอุณหภูมิในเวลากลางวนัสูงถึง 60 ˚C 

ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 25 เซนติเมตรต่อปี [3] 
 

ภาพที่ 34 ใบโอมทะเลทราย  

ไบโอมป่าสนตอนเหนือ (coniferous forest) ป่าไทกา (taiga) และป่าบอเรียล (boreal) 

พบบริเวณตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ เอเชีย และ

ยโุรป สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวค่อนขา้งเยน็และยาวนาน
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 100 เซนติเมตรต่อปี พชืพรรณที่เด่นเป็น

พชืตระกูลสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (sprucc)  

เฮมลอด (hemlok) [3] 

ภาพที่ 35 ใบโอมป่าฝนตอนเหนือ 

ไบโอมทุนดรา (tundra) 

พบไดท้างตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือยโุรปและเอเชีย 
สภาพอากาศเย็นยาวนานในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉล่ีย 

ประมาณ -30 ˚C ในฤดูร้อนประมาณ  10 ˚C ปริมาณน ้ าฝน

เฉล่ียประมาณ 20 - 60 เซนติเมตรต่อปีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพต ่า [3] 

ภาพที่ 36 ใบโอมทุนดรา 

 1.2.2.2  โอมในน ้า (Aquatic Biomes) 

        เป็นพื้นที่ที่มีมากที่สุดในโลก นักนิเวศวิทยา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ไบโอมแหล่งน ้ าจืด (Freshwater biome) และไบโอมแหล่งน ้ าเค็ม (Marine biome) โดยอาศัย
ความแตกต่างทางดา้นกายภาพและเคมีของแหล่งน ้ าเหล่านั้น 

2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

1. ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

สภาพแวดลอ้มของแหล่งที่อยูอ่าศยัมีองคป์ระกอบที่ส าคญั 2 ส่วน คือ 
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1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ 

 ปัจจยัทางกายภาพ (Physical factor) เป็นปัจจยัที่ไม่มีชีวิตที่มีความส าคญัต่อการกระจาย
ของส่ิงมีชีวติในบริเวณต่าง ๆ ของโลก ไดแ้ก่ 

 อุณหภูมิ  เป็นปัจจยัในการควบคุมการเจริญเติบโต การสืบพนัธุ ์

และการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวติ 

 แสง     เป็นปัจจัยที่ มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในกระบวนการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสงของส่ิงมีชีวติ 

 น ้ าและความช้ืน        เป็นปัจจัยที่ก  าหนดสภาพแวดล้อม ความอุดม

สมบูรณ์ ลกัษณะ และชนิดของระบบนิเวศนั้น  ๆ  

 ก๊าซ    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นปัจจยัส าคัญในกระบวนการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพชื 

 แก๊สออกซิเจน          มีความส าคญัต่อกระบวนการหายใจของพืชและ

สตัวต่์าง ๆ ในระบบนิเวศ 

 ดิน   เป็นที่อยู่อาศัยและให้แร่ธาตุแก่พืช และสัตว ์องค์ประกอบ

ส าคญัของดิน คือ แร่ธาตุในดิน อากาศ ความช้ืน และปริมาณสารอินทรียใ์นดิน 

 ความเป็นกรด – เบส (pH) ของดิน       เป็นปัจจยัที่เกิดจากปฏิสมัพนัธ์

ของส่ิงมีชีวติที่อยูอ่าศยัแต่ละแห่ง 

 ลม  เป็นปัจจยัส่งเสริมเร่ืองของอุณหภูมิ โดยการลดความร้อนจาก

การระเหยและการดูดซบัผา่นพื้นที่ผวิ 

1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ 

     ปัจจยัทางชีวภาพ (Biological factor)  เป็นปัจจยัที่มีชีวิตมีความส าคญัต่อการ

กระจายตวัของส่ิงมีชีวติในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยเม่ือส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมาอาศยัอยูร่่วมกนัใน
ระบบนิเวศเดียวกนั แต่ละชนิดมีรูปแบบการด ารงชีวติแตกต่างกนั 

 

 
[2] https://sites.google.com/site/arada591110115/home1 

[3] https://piyawachsite271578472.wordpress.com/2018/05/15/% 

https://sites.google.com/site/arada591110115/home1
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ประเภทการเขียนแบบแปลนสวน  การจดัสวนถาดใหเ้กิดความสวยงามนั้น สามารถจะจดั

ไดห้ลายรูปแบบ การจดัสวนแต่ละรูปแบบสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสวนถาดแต่ละ

ประเภทวา่ควรจดัรูปแบบอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัประเภทของสวนถาด ในการออกแบบจดัสวน
ถาดนั้น ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการจดัสวน งบประมาณ 

ขั้นตอนการเขียนแบบจะตอ้งก าหนดประโยชน์ใชส้อย และวางผงัส่ิงประกอบสวนและไม ้ประดบั
ลงในแบบแปลน โดยค านึงถึงความชดัเจน เขา้ใจง่าย   

  แปลน (Plan)  คือ แบบที่เขียนมองจากดา้นบนลงมา (Top View) สามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ขอบเขต รูปร่าง ต  าแหน่งที่ตั้งและทิศทางขององคป์ระกอบต่างๆ ในสวนถาด การพจิารณาเลือก
รูปแบบสวน  เม่ือเราเลือกรูปแบบของสวนถาดแลว้ ล าดบัต่อไปจะเป็นการน าความรู้ความสามารถ

และ ประสบการณ์ทางศิลปะ ความรู้เร่ืองตน้ไมแ้ละธรรมชาติของตน้ไม ้ตลอดจนความเป็นช่างที่
จะออกแบบ เขียนแบบสร้างสรรคผล์งานลงบนแบบแปลน โดยใชห้ลกัส าคญัในการพจิารณาดงัน้ี  

1. การก าหนดประเภทของสวนถาดที่จะจดั  

2. การแบ่งพื้นที่ (Space)  ควรก าหนดใหแ้น่นอนเสียก่อนวา่ส่วนไหนจะวางขอนไม ้
ส่วนไหนจะเป็นน ้ าตก ต าแหน่งไหนจะวางไมป้ระธาน ไมร้องต าแหน่งไหนจะวางวสัดุตกแต่ง  

3. การจดัวางองคป์ระกอบ (Composition)  ในขั้นตอนน้ีตอ้งน าความรู้พื้นฐานทาง

ศิลปะ มาใชเ้พราะสวนถาดจะสวยงามและดึงดูด ความสนใจ และสร้างความประทบัใจ ก็ควรมี
องคป์ระกอบที่ดี ไม่วา่จะเป็นเสน้ ฟอร์ม รูปร่าง สดัส่วน สี หรือ ผวิสมัผสั จะตอ้งมีความเหมาะสม

กลมกลืนจึงจะสวยงาม 

 

 

ใบความรู้ที ่2 
การออบแบบการจดัสวนถาด 
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วิธีการจัดสวนถาดในลกัษณะต่าง ๆ      

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 37 แบบแปลนการจดัสวน 
ที่มา : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/80070002/document/80070002_0_20170904-

133000.pdf  
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การจัดสวนเป็นการน าความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและทัศนศิลป์มา
ผสมผสานกนั โดย ใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรค ์ออกแบบจดัเตรียมพนัธุไ์ม ้วสัดุอุปกรณ์ และ
จดัตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ ที่สวยงาม ซ่ึงอาจจ าลองแบบมาจากธรรมชาติ หรือยอ่ส่วนทิวทศัน์
ธรรมชาติลงในถาด 

ประเภทของการจัดสวนถาด 
มี 2 ประเภทคือ การจดัสวนถาดแบบช้ืนและการจดัสวนถาดแบบแหง้ 
1. การจัดสวนถาดแบบช้ืน เป็นการจดัสวนโดยยอ่เร่ืองราวทางธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม

ที่ อยู่รอบๆ ตวัเราให้สวยงามมีชีวิตชีวา เช่น น ้ าตก ทิวทัศน์ เกาะกลางน ้ า เกาะกลางทะเลหรือ
เร่ืองราวการ ด ารงชีวิตของมนุษย ์ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมตลอดจนเร่ืองราวทางวรรณคดี 
หรือสัตว์ต่างๆ ตามจินตนาการลงในถาดทรงกลม ทรงส่ีเห ล่ียม ทรง  รูปไข่  ฯลฯ  โดยใช้
ความสามารถความละเอียดอ่อนในการปลูกตน้ไม ้ใชค้วามสามารถในทางศิลปะ ใชสี้สันรูปทรง 
ความ สมดุล ความกลมกลืน ความแตกต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
จุดเด่นของการจัดสวนถาดแบบช้ืน  

- หญา้มอส ที่เขียวชอุ่มดูสดช่ืน  
- ตน้ไมท้ี่เป็นพนัธุไ์มร่้มที่ชอบน ้ า  
- ดินร่วนผสมปุ๋ ย เก็บกกัความช้ืนและน ้ าไดดี้  
- ถาดแลดูชุ่มช้ืนตลอดเวลา  
- การปรับแต่งภูมิทศัน์ ดู มีมิติ สูง ต  ่า หนา บาง 
2. การจัดสวนถาดแบบแห้ง เป็นการจดัสวนโดยใช้พรรณไม้อวบน ้ าประมาณ 5 ชนิด 

จ าพวกกระบองเพชร แคคตสัและอ่ืนๆ ที่เป็นไม้ประเภทเดียวกัน ยอ่เร่ืองราวทางธรรมชาติของ
ทะเลทรายให ้สวยงามมีชีวติชีวา ตามจินตนาการลงในถาดทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียม ทรง รูปไข่ ฯลฯ 
โดยใชค้วามสามารถในทางศิลปะ ใชสี้สันรูปทรง ความ  สมดุล ความกลมกลืน ความแตกต่างได้
อยา่งเหมาะสม 
 

ใบความรู้ที่ 3 
การจัดสวนถาด 
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จุดเด่นของการจัดสวนถาดแบบแห้ง  
-  เนน้ หินและกรวดเป็นหลกั  
-  ตน้ไมท้ี่เป็นพนัธุไ์มท้นแลง้ หรือพนัธุไ์มท้ี่ชอบน ้ านอ้ย  
-  ดินร่วนผสมทราย ผสมถ่าน เพราะพชืที่ปลูกไม่ชอบน ้ าเยอะ  
- ถาดแลดูแหง้ แต่จะสดใส เพราะสีสรรคต์น้ไม ้ 
- การปรับแต่งภูมิทศัน์ ดูไม่ค่อยมีมิติ เพราะ เนน้หินและกรวดในการ ตกแต่งภูมิทศัน์ 

หลักทั่วไปในการจัดสวนถาด 
การจดัสวนถาด มุ่งเน้นที่การจดักลุ่มตน้ไม้ให้เกิดความสวยงาม เพื่อประโยชน์ใชส้อยใน

การประดบัตกแต่ง โดยที่ตน้ไมเ้หล่าน้ีมีชีวติที่สวยงามอยูไ่ดน้านที่สุดเท่าที่จะนานได ้เราจึงตอ้งมี
ความรู้ ซ่ึงประกอบ  2  ประการคือ 

       1.  ความรู้ทางดา้นพชืพฤษศาสตร์  เป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคญัเพือ่สามารถปฏิบติัใหพ้ืช
ด ารงชีวิตอยู่อยา่งสมบูรณ์ได้นาน เช่น ความรู้เก่ียวกับชนิดพนัธุ์ไมแ้ละปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เจริญเติบโตของพนัธุไ์มแ้ละการเลือกพนัธุไ์ม ้ 

2. ความรู้ในหลกัของศิลปะการจดัสวนถาด 
   2.1  เอกภาพ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผลงานโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่

เพยีงส่วนใดส่วนหน่ึงของผลงาน โดยรวมถึงการจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมดให้มีความสัมพนัธก์นั 
อยา่งเหมาะสม พอดี ไม่ว่าเป็นตน้ไม ้กอ้นหิน กรวด หรือวสัดุอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงตอ้งเลือกสรรวสัดุที่
เขา้กนัไดอ้ยา่งสวยงาม จดักลุ่มกนัอยา่งเหมาะสมไม่กระจดักระจาย 

 2.2  ความสมดุล  เป็นการจดัวางองคป์ระกอบใหเ้กิดลกัษณะที่ถ่วงซ่ึงกนัและกนั
ทั้ง 2 ดา้นเป็นอยา่งน้อย การจดัสวนถาดจะใชค้วามสมดุลแบบธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความสมดุลที่ตอ้ง
รับรู้และวดัจากความรู้สึกจากการมอง จึงตอ้งอาศยัความช านาญในการจดั 

  การจดัสวนถาด มีลกัษณะคลา้ยกบัการวาดภาพบนกระดาษ การพจิารณาใหเ้กิด
ความสมดุลนั้น อยา่ให้เกิดสองภาพที่แข่งขนักนั การจดัสวนที่ดี เม่ือไดจุ้ดเด่นแลว้ ส่วนอ่ืน ๆ ที่วาง
ลงไปก็เพยีงแต่เสริมความเด่น ความสวยงามของสวนเท่านั้นจะไม่แข่งกนัเด่นทุกจุด 

2.3.  ความกลมกลืน  ความกลมกลืนเป็นการจัดองค์ประกอบให้เกิดความ
พอเหมาะพอดี ความกลมกลืน อาจเกิดจากส่ิงที่แตกต่างหลากหลายมารวมกันอย่างเหมาะสม
สวยงามก็ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งความกลมกลืนในการจดัสวนถาดช้ืนออกเป็น2 ลกัษณะดงัน้ี 
            2.3.1  ความกลมกลืน ในส่วนประกอบของศิลปะ ไดแ้ก่ความกลมกลืนที่
เกิดจากการใชเ้สน้ รูปทรง สี ขององคป์ระกอบที่น ามาจดั  
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  2.3.2  ความกลมกลืนในเน้ือหาของสวนถาด การจดัสวนถาดนอกจากจดั
กลุ่มตน้ไมใ้หดู้สวยงามแลว้ บางคร้ังยงัมีการจดัจ าลองทิวทศัน์ธรรมชาติใหเ้กิดขึ้นดว้ย  

2.4.  ความแตกต่าง เป็นการน าเอาองคป์ระกอบที่มีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น น า
ความแตกต่างของรูปทรง สี ลกัษณะใบของตน้ไม ้มาจดัรวมกนั เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม
ในรูปแบบของสวนถาด คุณค่าความแตกต่าง จะช่วยให้เกิดความเปล่ียนแปลง และสร้างลกัษณะที่
น่าสนใจ แต่ตอ้งค  านึงอยูเ่สมอวา่ ความแตกต่างไม่ใช่เกิดจากการจดัดว้ยองคป์ระกอบที่หลากหลาย 
กระจดักระจาย  แต่ความแตกต่างที่ใชจ้ะตอ้งเสริมสร้างความกลมกลืนและความเป็นเอกภาพของ
สวนใหส้มบูรณ์ขึ้น เปรียบไดก้บัป่าใหญ่ที่มีทั้งไมใ้หญ่ ไมเ้ล็ก ไมเ้ล้ือย พื้นน ้ า พื้นดิน กอ้นหิน ตอ
ไม ้แมจ้ะแตกต่างกนัแต่ทุกส่ิงก็เสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความกลมกลืนของป่านั้นได ้

2.5  สดัส่วน  ที่ดีจะเป็นการจดัใหอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ มีความสมัพนัธท์ี่เหมาะสม
กนั พิจารณาสัดส่วนได ้2 ลกัษณะ คือ สัดส่วนในแง่ของวตัถุ ขนาดของภาชนะ ตน้ไมห้รือ
วสัดุต่าง ๆ จะเป็นความสัมพนัธ์ในส่วนของความกวา้ง ยาว สูงต ่า ต้ืน ลึก ฯลฯ ในตวัของ
วตัถุเอง และระหว่างวตัถุต่อวัตถุสัดส่วนในแง่ความรู้สึกของมนุษย์ จะเป็นสภาพที่ 
เหมาะสม ของรูปแบบโดยรวมที่ปรากฏ  
             2.6  จงัหวะ ในการจดัองคป์ระกอบในสวนถาด จะรับรู้ไดด้ว้ยสายตา ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง
กับระยะโดยตรง การก าหนดต าแหน่งและขนาดขององค์ประกอบจะกระจดักระจาย ถ้า
จงัหวะจดัวางไม่ดี การจดัจงัหวะที่ถูกตอ้งจะเกิดไดง่้าย ถา้จดัให้องคป์ระกอบมีระยะอยา่ง
เหมาะสม ทั้งระยะหนา้-หลงั ห่าง-ชิด สูง-ต ่า ฯลฯ 

2.7  จุดเด่น  เป็นจุดที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษ จุดเด่นของสวนมักจะบ่งบอกถึง
เน้ือหาเร่ืองราวของสวนวา่เป็นอะไร ไม่วา่จะเป็นทิวทศัน์ทางทะเล ภูเขา ธารน ้ า เพราะเร่ือง
เหล่าน้ีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ หากรู้จกัเลือกเอาเอกลักษณ์นั้นมาสร้างเป็นจุดเด่นได้ก็
นบัเป็นความส าเร็จที่ส าคญัยิง่ 
   ส่ิงส าคญัก่อนลงมือจดัควรพจิารณาต าแหน่งวางองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงอาจเป็นตน้ไม ้ภูเขา 
ก้อนหิน เม่ือได้ต  าแหน่งของส่วนน้ีแล้วจะง่ายต่อการจดัวางส่วนอ่ืน ๆ ข้อควรพิจาณา
ก าหนดต าแหน่งดงัน้ี 

     2.7.1  สวนถาด เป็นสวนที่ผูช้ม ชมดูอยา่งใกลชิ้ด เช่นเดียวกบังานศิลปะอ่ืน ๆ 
ไม่วา่งานป้ัน งานแกะสลกั หรือภาพวาด ดงันั้นถา้เป็นไปไดส้วนที่ดีควรมีความสวยงามรอบ
ดา้น 
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 2.7.2  ต าแหน่งที่ต้องการจะง่ายขึ้ น   ถ้าเราก าหนดด้านใดด้านหน่ึงของ
ภาชนะเป็นมุมมองที่ส าคญั เพราะองคป์ระกอบหลกัหรือจุดเด่นจะตอ้งหันมาทางมุมมอง
ส าคญัน้ีและมองเห็นไดง่้าย 
        2.7.3  สัดส่วนความส าคญัของพื้นที่ในสวนถาด แบ่งได้ 3 ส่วน คือ พื้นที่ที่เป็น
มุมมองส าคญัมี 60%  พื้นที่รองอีก 2 ส่วนใหมี้ส่วนละ 20% ลกัษณะการแบ่งพื้นที่ขึ้นอยูก่บั
รูปแบบของสวนที่ตอ้งการจดั 

2.7.4  เม่ือแบ่งพื้นที่ไดแ้ลว้ ก็สามารถก าหนดต าแหน่งไดง่้าย [1] 

  

 

  
 
              ก. สวนถาดแบบแหง้ [2]      ข. สวนถาดแบบช้ืน [3]  
 
 
 
 
 
 
 
                    ค. สวนขวดแบบช้ืน [4]    ง สวนขวดแบบแหง้ [5] 

ภาพที่ 38 ตวัอยา่งสวนถาดแบบช้ืนและแบบแหง้ 
ก. สวนถาดแบบแหง้    ข. สวนถาดแบบช่ืน 
ค. สวนขวดแบบช้ืน      ง. สวนขวดแบบแหง้ 

ที่มา : 1 http://science.crru.ac.th/biology/images/PDF/Biotechnique/Biotechnique09.pdf 
 2http://yalacity.go.th/files/com_research/20170814_nvcwaagw.pdf 
 3https://www.gurubaan.com / 
4 https://th.nonilo.com 
5http://cactussthailand.blogspot.com/2017/10/blog-post.html 
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จุดประสงค์ 

1. อธิบายหลกัการทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบนิเวศ ลกัษณะส าคญั

และยกตวัอยา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

2.    เลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ ในการสร้างสวนจ าลองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ออกแบบและสร้างสวนจ าลองไดอ้ยา่งประณีตและสวยงาม 

วัสดุอปุกรณ์ 

ที่ รายการ จ านวน 
ต่อกลุ่ม 

ที่ รายการ 
 

จ านนวน 
ต่อกลุ่ม 

1 ภาชนะ (แกว้, ขวดแกว้,ตูป้ลา) 1 5 กระดาษวาดภาพ 1แผน่ 
2 ตน้ไม ้ - 6 อุปกรณ์วาดภาพ 1 ชุด 
3 อุปกรณ์ตกแต่ง (หิน,ทราย,

ตุก๊ตา เป็นตน้) 
- 7 สีไม ้ 1กล่อง 

4 ครีมคีบ (forceps) 1 ชุด 8 เทคโนโลย ี  

วธ๊ิการศึกษา 

1. ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง โครงสร้างของระบบนิเวศและวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่น ามาใชจ้ดั
สวน 

2. ศึกษาใบความรู้ที่ 2 การออกแบบสวนในขวดแกว้ และใบความรู้ที่ 3 เร่ืองการจดัสวน เพือ่
พจิารณาเลือกวสัดุอุปกรณ์และรูปทรงของภาชนะ และจดัวางองคป์ระกอบและต าแหน่ง
ของตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ 

3. ร่างภาพสวนจ าลองและระบายสีใหส้วยงาม เสมือนจริง พร้อมทั้งระบุส่วนประกอบต่าง ๆ  
4. ออกแบบและจดัสวนตามแนวคิดและวธีิการที่ไดเ้ลือกไว ้
5. ประเมินผลงานของตนเองและระบุแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
6. น าเสนอและร่วมกนัอภิปรายแนวคิดในการจดัสวนจ๋ิวจ าลอง 
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1.จากการวเิคราะห์สถานการณ์สรุปเป็นปัญหาหรือความตอ้งการไดด้งัน้ี 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. เงื่อนไขสถานการณ์ในการสร้างสวนจ าลองคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 



  195 

  
 

 

 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบนิเวศและการจัดสวนสวยด้วย

มือเรา 
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 ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาออกแบบการจัดสวนสวย 

                ด้วยมือเราพร้อมตกแต่งให้สวยงามและเสมือนจริง 
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ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอธิบายวธีิการด าเนินการและลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนที่ออกแบบไว ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 
ฉนัสามารถคาดเดาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก  าหนดให ้และ
น ามาก าหนดตวัแปรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   

ฉนัสามารถอธิบายความหมายและขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงที่
ฉนัท าได ้

   

ฉนัสามารถออกแบบกิจกรรม ลงมือปฏิบติั และบนัทึกผล
การศึกษาไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 

   

ฉนัสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการท ากิจกรรมและอธิบาย
ผลการทดลอง 

   

ฉนัสามารถสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมีขั้นตอนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รายการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 

3 2 1 

1.การออกแบบช้ินงาน 

1.1 การออกแบบทาง
วศิวกรรม 

มีการใชก้ระบวนการออกแบบ
ทางวศิวกรรมที่มีการสืบคน้
ขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูลเพือ่
เป็นพื้นฐานประกอบ 
การตดัสินใจในการออกแบบ 

มีการใชก้ระบวนการ
ออกแบบทางวศิวกรรม
และมีการสืบคน้ขอ้มูลแต่
ขาดการเช่ือมโยงจากขอ้มูล 
ที่สืบคน้ได ้

มีการใชก้ระบวนการ
ออกแบบทางวศิวกรรม
แต่ขาดการสืบคน้ก่อน
การออกแบบ 

1.2 การร่างแบบ 
(Sketch) ช้ินงาน 

มีการก าหนดรายละเอียดในการ
ร่างแบบ ช้ินงานมีความสมบูรณ์
สามารถระบุอธิบายได ้

ไม่มีการก าหนด
รายละเอียดในการร่างแบบ 
ช้ินงานมีรายละเอียดแต่ไม่
สามารถระบ/ุอธิบายไดใ้น
บางส่วน 

ไม่มีการก าหนด
รายละเอียดในการร่าง
แบบ ช้ินงานไม่สามารถ
บอกไดว้า่คอือะไร 

2. การวางแผน 
2.1 การวางแผนและ
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

มีการประชุมเพือ่การวาง
แผนการท างาน แบ่งหนา้ที่ความ
รับฟิดชอบและมีการอภิปราย
และลงขอ้สรุปร่วมกนั 

มีการวางแผนการท างาน 
แบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
การระดมความคิดแต่ขาด
การลงขอ้สรุปร่วมกนั 

มีการวางแผนการท างาน 
แบ่งหนา้ที่ ความ
รับผดิชอบแต่ขาดการ
ระดมความคิดและลง
ขอ้สรุปร่วมกนั 

2.2 การเลือกใช้
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

เลือกใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์โดยมีจุดบกพร่อง 
1 จุด 

เลือกใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์โดยมี
จุดบกพร่อง 2-3 จุด 

3. ด้านความคดิ 
3.1. ความคิด
สร้างสรรค ์

พฒันาช้ินงานหรือวธีิการเพือ่
แกปั้ญหาดว้ยความคิดที่แปลก
ใหม่ เหมาะสมต่อการใชง้านจริง 

พฒันาช้ินงานหรือวธีิการ
เพือ่แก ้
 

พฒันาช้ินงานหรือวธีิการ
เพือ่แกปั้ญหาโดยไม่มี
ความคิดแปลกใหม่ 
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เกณฑ์การประเมนิช้ินงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รายการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 
3 2 1 

  
ปัญหาดว้ยความคิดที่แปลก
ใหม่ และผสมผสาน
ดดัแปลงจากความคิดเดิม 

 

3.2 ความคิดคล่อง 
มีการคิดหาวธีิการแกปั้ญหา
ไดม้ากกวา่ 2 วธีิ ในเวลาที่
ก  าหนด 

มีการคิดหาวธีิการ
แกปั้ญหาไดม้ากกวา่ 1 วธีิ 
ในเวลาที่ก  าหนด 

ไม่สามารถคิดหาวธีิการ
แกปั้ญหาไดใ้นเวลาที่
ก  าหนด 

3.3 ความคิดยดืหยุน่ 

มีการคิดหาวธีิการ แกปั้ญหา
โดย ดดัแปลงส่ิงที่มี อยู ่หรือ
น า ส่ิงอ่ืน มาทดแทนส่ิงที ่
ขาดไดอ้ยา่งหลาก หลาย 

มีการคิดหาวธีิการ 
แกปั้ญหาโดย ดดัแปลงส่ิง
ที่มี อยู ่หรือน า ส่ิงอ่ืน มา
ทดแทนส่ิงที่ ขาดได ้

มีการคิดหาวธีิการ 
แกปั้ญหาโดย ดดัแปลงส่ิง
ที่มีอยู ่หรือน า ส่ิงอ่ืนมา 
ทดแทนส่ิงที่ขาดได ้แต่ยงั
ไม่เหมาะสม กบังาน 

4. ความส าเร็จของช้ินงาน 
4.1 ความส าเร็จของงาน สามารถท างานส าเร็จสวยงาม

เป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น
ภายในเวลาที่ก  าหนด 

สามารถท างานส าเร็จ
เป็นไปตามเงื่อนไข
ครบถว้นภายในเวลาที่
ก  าหนดเล็กนอ้ย 

สามารถท างานส าเร็จ
เป็นไปตามเงื่อนไขและใช้
มากกวา่ 10 นาทีขึ้นไป 

4.2. ผลงานสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ผลงานส าเร็จ สมบูรณ์และ
สวยงามสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั
ไดจ้ริง 

ผลงานส าเร็จสมบูรณ์แต่ไม่
สวยงามสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั
ไดจ้ริง 

ผลงานส าเร็จ บางส่วน 
สวยงามสามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ 
ประจ าวนัไดจ้ริง 

4.3. ความประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ครบถว้น
สมบูรณ์ 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยมี
ขอ้บกพร่อง 1 จุด 

ผลงานมีความประณีต 
สวยงาม กลมกลืนจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยมี
ขอ้บกพร่อง 2-3 จุด 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

25 – 30    5  แทน  ดีมาก 
19 – 24    4   แทน   ดี 
13 – 18   3 แทน  ปานกลาง 
7 – 12     2    แทน   พอใช ้
1 - 6    1    แทน    ปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่าน   ต้ังแต่ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

สรุป       ผ่าน  ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 
1. ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหาและแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ
และผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหา แต่แสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ
และผลไม่ชดัเจน 

ตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหา บางส่วน 

2. ทกัษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบตัิการ 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
ถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งได้
ถูกตอ้งบางส่วน 

3. ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตวัแปร 

สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น 

ไม่สามารถระบุตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุมได ้

4. ทกัษะการทดลอง 
4.1. การออก 

แบบการทดลอง 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
และมีการควบคุมตวัแปร
ทั้งหมด 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
และมีการควบคุมตวัแปร
ส่วนใหญ่ 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
บางส่วน แต่ไม่มีการ
ควบคุมตวัแปร 

4.2. การปฏิบตัิ 
การทดลอง 

ปฏิบตัิการทดลองได้
ทั้งหมดอยา่งคล่องแคล่ว 
ใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

ปฏิบติัการทดลองไดส่้วน
ใหญ่แต่ไม่คล่องแคล่ว 
ตอ้งการความช่วยเหลือ
แนะน าในการใช ้อุปกรณ์
ใหถู้กตอ้งและปลอดภยั 

สามารถปฏิบตัิการทดลอง
เองไดบ้างส่วน 

4.3. การบนัทึก
ผลการทดลอง 

บนัทึกขอ้มูลโดยใชต้าราง
หรือวธีิการอ่ืนจดัระเบียบ
ขอ้มูล มีการระบุชนิดหรือ
หน่วยของ ขอ้มูลที่บนัทึก
ทั้งหมด และ มีขอ้มูลจาก
การท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

บนัทึกขอ้มูลโดยมีการใช้
ตารางหรือวธีิการอ่ืนจดั
ระเบียบส่วนใหญ่ และมี
การระบุชนิด หรือหน่วย
ของขอ้มูล ส่วนใหญ่ หรือ 
มีขอ้มูลจากการท าซ ้ าส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลโดยมีการใช้
ตารางหรือวธีิการอ่ืนใน
การจดัระเบียบขอ้มูล
บางส่วน และมีการ ระบุ
ชนิดหรือหน่วยของขอ้มูล
บางส่วน 
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 รายการประเมิน คะแนน 
3 2 1 

5. ทักษะการ
ตีความหมายและลง
ข้อสรุป 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัย
ผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด 
และสอดคล้องกับการ
สรุปผล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัย
ผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นส่วน
ใหญ่ และสอดคล้องกับการ
สรุปผล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัย
ผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
หรือ การทดลอง หรือ 
ความรู้ท่ีเกีย่วข้อง บางส่วน 
และสอดคล้องกับการ
สรุปผลบางส่วน 

6. การสร้าง
แบบจ าลอง 

สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกต้องท้ังหมด และ 
สามารถระบุข้อจ ากัดของ
แบบจ าลองได้ 

สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกต้องส่วนใหญ่ และ 
สามารถระบุข้อจ ากัดของ
แบบจ าลองได้ 

สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถ
แสดงกระบวนการของ
ปรากฏการณ์หรือระบบได้
ถูกต้องบางส่วน 

  

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

    19 – 24     4    แทน ดีมาก 
13 – 18      3    แทน  ดี 

     7 – 12      2    แทน  พอใช ้
1 – 6       1    แทน  ปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่าน   ต้ังแต่ระดับคุณภาพ 2 ขึน้ไป 

สรุป       ผา่น    ไม่ผา่น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ลง

ในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
3 การท างานตามหนา้ที่ทีไ่ดรั้บมอบหมาย    
4 ความมีน ้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม ่าเสมอ   ให ้ 3 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง   ให ้ 2 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง   ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14 - 15 ดีมาก 
11 - 13  ดี 
8 - 10 พอใช ้
ต ่ากวา่ 8 ปรับปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานรายกลุ่ม 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ส้อนสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ลง
ในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ - สกุลของ
นกัเรียน 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับ
ฟังคน
อ่ืน 

การ
ท างาน
ตามที่
ไดรั้บ

มอบหมาย 

ความมี
น ้ าใจ 

การมี
ส่วนร่วม
ในการ
ปรับปรุง
ผลงาน
กลุ่ม 

รวม 15 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  

ลงช่ือ................................................................ผูป้ระเมิน 
.................. / ......................../.................. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม ่าเสมอ   ให ้ 3 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง   ให ้ 2 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง   ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14 - 15 ดีมาก 
11 - 13  ดี 
8 - 10 พอใช ้
ต ่ากวา่ 8 ปรับปรุง 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อม 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อลงในกระดาษค าตอบ 

1. เกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งไบโอม เป็นไบโอม
ประเภทต่าง ๆ  คือขอ้ใด 

1. เขตละติจูด 
2. อุณหภูมิและความช้ืนเฉล่ีย 
3. ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 
4. ปริมาณแสงและอุณหภูมิ 

2. ขอ้ใดจดัเป็น “ระบบนิเวศ” (Ecosystem)  
1. ฝงูกวางก าลงักินหญา้ในสนามเป็นอาหาร 
2. ปลาพลวงในแอ่งน ้ าตกมีจ านวนมาก 
3. ตูป้ลาหางนกยงู ตกแต่งดว้ยพรรณไมน้ ้ า

หลากหลายชนิด 
4. ยรีาฟ 4 ตวัก าลงักินอาหารที่นกัทอ่งเที่ยว

ป้อน 
3. ปัจจยัใดที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงค่าความ
เคม็ของน ้ าบริเวณป่าชายเลนในรอบวนัมากที่สุด  

1. การขึ้นลงน ้ าทะเล       
2. ปริมาณน ้ าฝน 
3. ปริมาณแสงแดด 
4. ฤดูกาล 

4. การยอ่ยสลายของอินทรียว์ตัถุจะเกิดรวดเร็วที่สุด
ในสภาพพื้นที่แบบใดต่อไปน้ี 

1. ทะเลทราย         2. ป่าผลดัใบเขตอบอุ่น 
3. ทุ่งหญา้             4. ป่าดิบช้ืนเขตร้อน 

5. หากเดินทางลงจากภูทบัเบิก จะพบระบบแบบใด
เป็นล าดบัตั้งแต่ยอดเขาจนถึงเชิงเขา  

1. ป่าสน ป่าดิบช้ืน ป่าผลดัใบเขตอบอุ่น 

2. ป่าสน ป่าผลดัใบเขตอบอุ่น ป่าดิบช้ืน 
3. ป่าสน ทุนดรา ป่าดิบช้ืน  
4. ทุนดรา ป่าสน ป่าดิบช้ืน 

6. ไบโอมในขอ้ใดต่อไปน้ีเหมาะสมที่สุดส าหรับท า
เกษตรและเล้ียงสตัว ์

1. Tropical rainforest 
2. Temperate deciduous forest 
3. Coniferous forest 
4. Temperate gladdland 

ใช้ตอบค าถามข้อ 7 –10 
“นุย้ปลูกแคลตสัสายพนัธุต่์าง ๆ จ  านวนมาก วนั
หน่ึงนุย้สงัเกตตน้แคลตสัพบวา่ บางส่วนมีล าตน้
แฟบ รากเน่า บางตน้หนามสั้น ขนสั้น และบางตน้
มี หนามยาว และขนยาว นุย้จึงแยกแคลตสัออกเป็น 
3 ชุด เพือ่หาสาเหตุ และท าการศึกษา ดงัน้ี 
ชุดที่ 1 ล าตน้แฟบ รากเน่า 
ชุดที่ 2 หนามสั้น ขนสั้น 
ชุดที่ 3 หนามยาว ขนยาว 

7. สมมติฐานในขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งที่สุด 
1. น ้ าและคุณภาพของดินมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของตน้แคลตสั 
2. น ้ าและธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต

ของตน้แคลตสั 
3. ความช้ืนและอุณหภูมิอากาศมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของตน้แคลตสั 
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4. ความช้ืนและอุณหภูมิในดินมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของตน้แคลตสั 

8. ตวัแปรตน้ในขอ้ใดเหมาะสมที่สุด 
1. ความช้ืนและอุณหภูมิในดิน 
2. ความช้ืนและแสงสวา่ง 
3. น ้ าและธาตุอาหาร   
4. น ้ าและคุณภาพดิน 

9. นุย้ควรออกแบบการทดลองอยา่งไรจึงจะ
เหมาะสมที่สุด  
ข้
อ 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

1 ลดปริมาณ
น ้ าแต่เพิม่
ธาตุอาหาร 

ใหน้ ้ าและ
แสงใน
ปริมาณเท่า
เดิม 

ลดปริมาณ
น ้ าแต่เพิม่
ปริมาณแสง 

2 เพิม่
ปริมาณน ้ า
แต่ลดธาตุ
อาหาร 

รดน ้ าและ
ใหแ้สงใน
ปริมาณเท่า
เดิม 

เพิม่ปริมาณ
น ้ าและ
ปริมาณแสง 

3 ลดปริมาณ
น ้ าและ
ธาตุอาหาร 

เพิม่ปริมาณ
น ้ าและให้
แสงใน
ปริมาณเท่า
เดิม 

ลดปริมาณ
น ้ าแต่เพิม่
ปริมาณแสง 

4.  ลดปริมาณ
น ้ าและ
ธาตุอาหาร 

เพิม่ปริมาณ
น ้ าและ
ปริมาณแสง 

รดน ้ าและ
ใหแ้สงใน
ปริมาณเท่า
เดิม 

 

10. นุย้จะสรุปผลการทดลองน้ีอยา่งไรจึงจะ
เหมาะสมที่สุด  

1. ความช้ืนและอุณหภูมิอากาศท าใหแ้คลตสั
เจริญเติบโตไดดี้ 

2. ความช้ืนและอุณหภูมิในดินท าใหแ้คลตสั
เจริญเติบโตไดดี้กวา่อุณหภูมิอากาศ 

3. น ้ าและธาตุอาหารท าใหแ้คลตสัเจริญเติบโต 
4. น ้ าและคุณภาพของดินท าใหแ้คลตสั

เจริญเติบโต 
11. กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ยกเวน้ขอ้ใด 
จดัเป็น “ระบบนิเวศ”  

1. การเกิดไฟป่า 
2. การเกิดภูเขาไฟ 
3. ไร่ออ้ยที่ถูกตดั 
4. การระบาดของโลกพชื  

12. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในกรณีใดที่
อาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ
ในบริเวณนั้นไดม้ากที่สุด  

1. เกิดไฟป่าในป่าที่เป็นสงัคมสมบูรณ์แลว้นะ 
2. บริเวณชายฝ่ังทะเลที่เคยถูกน ้ าท่วมจากสึนามิ 
3. ภูเขาไฟระเบิดพน่ลาวาและเถา้ถ่านออกสู่

บริเวณโดยรอบ 
4. บริเวณที่เคยท าไร่เล่ือนลอยแลว้ปล่อยใหร้ก

ร้างไม่ใชพ้ื้นที่ท  าการเกษตรต่อ 
13. ปัจจยัส าคญัที่ท  าใหส้มดุลธรรมชาติในกลุ่ม
ส่ิงมีชีวติขั้นสุดทา้ยเสียไป ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงแทนที่ คือขอ้ใด 

1. มนุษย ์                 2. ไวรัส 
3. แบคทีเรีย              4. ถูกทุกขอ้ 
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14. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของส่ิงมีชีวติขั้นสุดทา้ย  
1. ส่ิงมีชีวติหลายชนิดและส่ิงมีชีวติแต่ละชนิด

มีความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสม 
2.มีการถ่ายทอดพลงังานหลายทิศทางอยา่ง

ซบัซอ้น 
3. พลงังานที่ไดรั้บเขา้สู่ระบบพลงังานที่ถูกใช้

ไป 
4. พลงังานที่ไดรั้บสมดุลกบัพลงังานที่สูญส้ิน

ไป 
15. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติสองชนิดที่ต่างฝ่าย
ต่างไดป้ระโยชน์ร่วมกนัและแยกออกจากกนัไม่ได ้
หมายถึงขอ้ใด  

1. ภาวะเก้ือกูล      2. ภาวะพึ่งพา 
3. ภาวะปรสิต       4. ภาวะยอ่ยสลาย 

16. ขอ้ใดต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ได้
ประโยชน์ร่วมกนัของส่ิงชีวติในระบบนิเวศ  

1. เฟินบนตน้ไมใ้หญ่ 
2. รากบัสาหร่ายสีเขียว 
3. นกกินลูกไมแ้ลว้ถ่ายมูลลงบนดิน 
4. ไสเ้ดือนดินกบัตน้มะม่วง 

17. ปัจจยัทางกายภาพในขอ้มีผลกระทบอยา่งมาก
ต่อการกระจายตวัของสตัวบ์ก  

1. อุณหภูมิและออกซิเจน  
2. อุณหภูมิและน ้ า 
3.ออกซิเจนและแสงสวา่ง  
4. น ้ าและคุณภาพ 

18.ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติแบบใดที่ส่ิงมีชีวติ
ทั้งคู่เสียประโยชน์ 

1. ปรสิต               2. ภาวะแข่งขนักนั 
3. ล่าเหยือ่            4. ถูกทุกขอ้ 

19.ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติคู่ใดที่มีความสมัพนัธ์
แบบเป็นกลาง  

1. เสือ – สิงโต       
2. กบ – แมลง 
3. ไลเคนส ์          
4. แมงมุม – กระต่าย 

20. ขอ้ใดเป็นความสมัพนัธแ์บบแข่งขนักนั  
1. กวาง – เสือ       
2. สิงโต – ชีตาร์ 
3. หมี – กระต่าย    
4. ปลาการ์ตูน – ดอกไมท้ะเล 

21. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศแบบภาวะเก้ือกูล  

1. นกเอ้ียงกบัควาย 
2. จระเขก้บันกกระสา 
3. กาฝากกบัตน้ไมใ้หญ ่
4. กลว้ยไมก้บัตน้ไมใ้หญ ่ 

22. “สาหร่ายชนิดหน่ึงอาศยัอยูใ่นเซลลป์ะการัง ท า
ใหป้ะการังสร้างหินปูนห่อหุม้ร่างกายไดเ้ร็วกวา่
ปกติและสาหร่ายไดรั้บแอมโมเนียจากปะการัง” 
การด ารงชีวติร่วมกนัของส่ิงมีชีวติ 2 ชนิดน้ี เป็น
ความสมัพนัธแ์บบ 

1.การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั   2. ภาวะพึ่งพากนั 
      3. ภาวะอิงอาศยั                    4. ภาวะปรสิต 
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23. ถา้การส ารวจระบบนิเวศในทอ้งถ่ินแห่งหน่ึง
พบส่ิงมีชีวติหลากหลายชนิดมาก การถ่ายทอด
พลงังานในระบบนิเวศทอ้งถ่ินนั้นน่าจะมีลกัษณะ
เป็นอยา่งไรมากที่สุด  

1. สายใยอาหารในบริเวณนั้นส่วนใหญ่เร่ิมตน้
จากผูส้ลายสารอินทรีย ์

2. โซ่อาหารในบริเวณนั้นส่วนใหญ่เร่ิมตน้จาก
ผู ้  สลายอินทรีย ์

3. พลงังานความร้อนถูกใชห้มุนเวยีนอยูร่ะบบ
นิเวศทอ้งถ่ินนั้นเป็นเวลานาน 

4. โซ่อาหารในบริเวณนั้นส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยส่ิงมีชีวติมากกวา่ 5 ชนิด 

24. ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงมีชีวติ การอยูแ่บบล่า
เหยือ่ เปรียบไดก้บัขอ้ใด  

1. เสือกบักวาง          2. หนอนกบัตน้คะนา้ 
3. เหากบัคน            4. ยงุกบัสุนขั 

25. โซ่อาหารมีล าดบัขั้นการกินเร่ิมจากพชืตัก๊แตน 
กบ งูเหลือม และเหยีย่ว ตามล าดบัถา้พชืมีพลงังาน
สะสมอยู ่35,000 Kcal งูเหลือมจะไดรั้บพลงังาน
จากการกินต่อกนัเท่าใด (วเิคราะห์) 

1. 17.5 Kcal           2. 35 Kcal 
3. 350 Kcal            4. 3,500 Kcal  

 
26. เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มส่ิงมีชีวติ A และกลุ่มส่ิง
ชีวติ B ซ่ึงเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติของระบบนิเวศบนบก
แบบเดียวกนั แต่อยูค่นละที่ ส่ิงที่มีโอกาสพบได้
มากที่สุด คืออะไร  

1. จ านวนชนิดของส่ิงมีชีวติใน A เท่ากบั B 
2. ผูผ้ลิต A และ B เป็นส่ิงมีชีวติกลุ่มเดียวกนั 
 

3. ใยอาหารของ A และ B มีรูปแบบเหมือนกนั
ทุกประการ 

4. สงัคมสมบูรณ์ของ A และ B ประกอบดว้ย
ส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ที่เหมือนกนัทุกชนิด 

27. ปัจจยัใดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติที่ดีแบบย ัง่ยนื
ของบุคลากรในชุมชน   

1. เศรษฐกิจ          2. ส่ิงแวดลอ้ม 
3. ธรรมชาติ          4. เทคโนโลย ี

28. การวางท่อ PVC ในทะเลเพือ่เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุป์ะการังเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื
อยา่งไร  

1. การฟ้ืนฟู               2. การเก็บกกั 
3. การรักษาซ่อมแซม    4. การใชแ้บบย ัง่ยนื 

29. การใชน้ ้ าทิ้งที่ผา่นการบ าบดัแลว้เป็นน ้ าดี
ส าหรับรดตน้ไม ้เปรียบไดก้บัการกระท าในขอ้ใด  

1. ตอ้มปลูกผกับนพื้นที่วา่งเปล่า 
2. ปอยน าถุงผา้ไปใส่ของที่ร้านสะดวกซ้ือ 
3. ฟางเติมครีมอาบน ้ าในขวดแชมพทูี่หมดแลว้ 
4. กุง้น าขวดน ้ าด่ืมมาท าเป็นกล่องดินสอ 

30. ถา้ตอ้งการปรับปรุงใหดิ้นมีประสิทธิภาพ 
สามารถดูดยดึธาตุอาหารพชืไวไ้ดม้ากขึ้น ควรท า
ตามขอ้ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

1. ปลูกพชืตระกูลถัว่หมุนเวยีนกบัพชืชนิดอ่ืน ๆ 
ในพื้นที่เดียวกนั 

2. เติมปุ๋ ยพชืสด ปุ๋ ยหมกั หรือปุ๋ ยคอก เพือ่ช่วยให้
ดินสามารสามารถอุม้น ้ าไดดี้ 

3. เติมปูนขาว หินปูนบด เปลือกหอยป่น ควบคู่ไป
กบัอินทรียวตัถุ 

4. ไถพรวนดินเพือ่ใหดิ้นร่วนซุย เกิดช่องวา่งใน
เดิม และลดความแน่นทบึของดิน 



  214 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้แนวคดิสะตีม
ศึกษา (STEAM Education) ร่วมกับโครงงานเป็นฐาน 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความจริง 

 1. เพศ          ชาย             หญิง  
 2. อาย ุ ………………………… ปี 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ควากหลากของระบบนิเวศ 

 แบบสอบถามมี 5 ระดบัดงัน้ี 

  5  หมายถึง  พงึพอใจมากที่สุด 

  4  หมายถึง  พงึพอใจมาก 
  3  หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 

   2  หมายถึง  พงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง  พงึพอใจนอ้ยที่สุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไดค้ิดวเิคราะห์ลง
มือปฏิบติักิจกรรมจริง 

     

2 กิจกรรมกรเรียนการสอนมีความหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาที่
เรียน 

     

3 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเวลา      
4 มีการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้เพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
     

5 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคน้ควา้และแสวงหาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

6 เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต      
7 เน้ือหาความรู้ในรายวชิาที่เรียนส่งเสริมสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้      
8 เน้ือหามีความกะทดัรัด ชดัเจน เป็นล าดบัขั้นตอน ง่ายต่อการท าความ

เขา้ใจเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
     

9 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล / การใหค้ะแนนมีความเหมาะสม      
10 การประเมินผลมีความหลากหลายและเหมาะสม      
11 หอ้งเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมในการเรียนการสอน      
12 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรม

อยา่งเพยีงพอ 
     

13 ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย      
14 ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง ใหค้  าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น      
15 ผูส้อนมีความรู้ในเน้ือหาวชิาที่สอนเป็นอยา่งดี      
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ภาคผนวก จ  
รูปภาพกจิกรรม 
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                      ก.  ขั้นท่ี  1 การระบุปัญหา   ข. ขั้นท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

          ค. ขั้นท่ี 3 ออกแบบวีธีการแกปั้ญา 

                                                                                                                                      ง. ขั้นท่ี 4 การวางแผนการด าเนินการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 39 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง สวนสวยดว้ยมือเรา 
 

รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สวนสวยด้วยมือเรา 
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                               จ. ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล ละปรับปรุงแกไ้ขวิธีการแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฉ.ขั้นท่ี 6 น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 39 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง สวนสวยดว้ยมือเรา  (ต่อ) 
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ก. การสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

  

 

 

  

ข. การลงมือปฏิบติักิจกรรม 

ภาพที่ 40 การลงมือปฏิบติั กิจกรรมกรรมสวนสวยดว้ยมือเรา 
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ภาพที่ 41 ผลงานนกัเรียน “กิจกรรมสวนสวนดว้ยมือเรา” 
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ก. ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา     ข ขั้นท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              ค. ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา                                  ง. ขั้นท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 42 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง สายสมัพนัธ.์..ฉนัและเธอ 

รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สายสัมพันธ์...ฉันและเธอ 
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                          จ. ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข วิธีการแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. ขั้นท่ี 6 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 42 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง สายสมัพนัธ.์..ฉนัและเธอ (ต่อ) 
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ภาพที่ 43 ผลงานนกัเรียน “กิจกรรมสายสมัพนัธ.์..ฉนัและเธอ” 
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 ก. ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา    ข. ขั้นท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค. ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา      ง. ขั้นท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 44 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (1) 
 

 

รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้คุณค่า...เม่ือสายไป 
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จ. ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข วิธีการแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. ขั้นท่ี 6 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 44  แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (1) 
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 ก. ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา ข.ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

    ค. ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา ง. ขั้นท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา 

ภาพที่ 45 แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (2) 
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จ. ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข วิธีการแกปั้ญหา 

 

ฉ. ขั้นท่ี 6 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 

 

 

ภาพที่ 45  แบบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง รู้คุณค่า...เม่ือสายไป (2) 

 

 

 



  228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 ผลงานนกัเรียน “ทรัพยากรน ้ า” 
https://www.facebook.com/wanida.khomloy/videos/1333824276989204 
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ภาพที่ 47 ผลงานนกัเรียน “ทรัพยากรอากาศ” 
https://www.facebook.com/phaeophan.chanmon.52/videos/893883011399440 
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ภาพที่ 48 ผลงานนกัเรียน “ทรัพยากรป่าไม”้ 
 https://www.facebook.com/yutt87t78/videos/2908595842793030/  

ทรัพยากร

ป่าไม ้



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวจินตหรา ค าภาพกัตร์ 
วัน เดือน ปี เกดิ 8 มิถุนายน 2530 
สถานที่เกิด จงัหวดัอุทยัธานี 
วุฒิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขา ชีววทิยาประยกุต ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/1 หมู่ 3 ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จ.อุทยัธานี 61170   
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