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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในปัจจุบนั และอนาคต โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี จ�ำนวน 57 คน มีวัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรูใ้ นชุมชนท้องถิน่ โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี 2) เพือ่ พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อพัฒนาการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุม ผูเ้ รียนให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ดว้ ยอุปกรณ์ LEGO ( x = 4.14) และกิจกรรมที่ 2 สร้างกล่อง
แยกเหรียญอัจฉริยะ ( x= 4.04) และต�ำ่ สุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้อย ( x= 3.96) 2) ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริม่ แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและการสือ่ สารและแบบประเมินการท�ำงานเป็นทีม จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน
3 ท่านเท่ากับ 1.00 3) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น, สะเต็มศึกษา, ทักษะในศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT
This study aimed to develop qualities of students to be appropriate for social change in
the present and future by design the learning activities based on Stem Education and 21st century
skills. The sample group was 57 Students from Wat Yang Ngarm School, Ratchaburi Province.
The purposes of this study were 1) to investigate and analyze the local knowledge 2) to develop
the local learning activities based on STEM Education for lower secondary students 3) to develop
local school and receive thoroughly opportunities to develop teachers and students. The results
of this study are 1) The results of learning activities based on Stem Education at a high level (4.04)
The first activity is devise LEGO robot ( x = 4.14) The second activity is build intelligent coin box
( x = 3.96) and the lowest activity is little guide ( x = 3.96) 2) The result of Index of consistency
(IOC) of creativity test on the initiative, Ability test to use information and communication technology
and teamwork test from 3 specialists are equal 1.00 and teachers can apply learning
activities based on Stem Education and 21st for develop effective learners 3) The results of
the assessment of Education Standards for student learning was 4.04 at high level.
Keywords: local learning activities, stem education, 21st century skills

บทน�ำ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุก
ชุมชนพืน้ ทีต่ ามนโยบายของภาครัฐ การด�ำเนินงาน
ที่ ผ ่ า นมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากการท�ำงานระบบเครือ
ข่าย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
เพือ่ การออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตร การถ่ายทอด
เทคนิคในกระบวนการเรียนการสอน การผลิตสื่อ/
นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน และ
การสร้างเครือ่ งมือวัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) เพื่อมุ่งผลให้การ
เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เห็นผล บริบทของแต่ละโรงเรียนและแต่ละสังกัด
ทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะมีความแตกต่างกันหลาย
ด้าน โดยน�ำรูปแบบการเรียนการสอน STEM โดย
ออกแบบในรูปการจัดกิจกรรมบูรณาการและจัดให้
เหมาะสม เกิ ด ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด สมดุ ล อย่ า งยั่ ง ยื น
นอกจากนี้โครงการนี้ยังท�ำให้ชุมชนมีความศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากแรงบันดาลใจ ของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียน
ในโรงเรียนของตนเองได้รับโอกาสพัฒนาอย่าง
ทัดเทียมกันในรูปแบบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละ
ด้านการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นเป็น
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ช่วงการศึกษาที่ส�ำคัญอีกช่วงหนึ่ง เป็นช่วงสุดท้าย
ของการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่ ผู ้ เ รี ย นจะได้ ส� ำ รวจ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี
ทักษะ ในการด�ำเนินชีวติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะ
ทีส่ ำ� คัญทีค่ วรเน้นให้เกิดกับผูเ้ รียนเพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการด�ำรงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21
การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21
โดยการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของ
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนได้ ใช้แหล่งเรียนรูไ้ ด้หลากหลาย
และผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นในสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจเพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้ อ งตามแนวพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
องค์รวม โดยมีการบูรณาการความคิดรวบยอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ
ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความรู้ไปสู่การน�ำไปใช้ในชีวิตจริง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การส่งเสริม
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นส่วนหนึง่ ของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่าง ๆ ใน
ขณะเดี ย วกั น เด็ ก ไทยในอนาคตก็ ต ้ อ งคงไว้ ซึ่ ง
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วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ ๆ ทีม่ คี วามทันสมัยด้วยเช่นกัน (สถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
2558)
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครู
ผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะ
ในยุคศตวรรษที่ 21 ควรไปในทิศทางของความสุข
ในการท�ำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีของลูก
ศิษย์ ให้ศษิ ย์เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ครูจงึ ต้องยึด
หลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ
“ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ
อ�ำนวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ ให้ศษิ ย์ได้เรียน
รูจ้ ากการเรียนแบบลงมือท�ำ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
จากแนวคิดและเหตุผลข้างต้น การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21เป็นแนวทางให้โรงเรียนน�ำกิจกรรม
ต่างๆที่ได้ออกแบบและปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิด
แรงบันดาลใจ มีความสนใจและต้องการต่อยอด
ต่อการบูรณาการการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้
ในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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3. เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้
ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู ้ เ รี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นลักษณะการวิจยั เชิงพัฒนา(Research
and Development) มีวธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั ดังต่อ
ไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้
1.1 ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
		 1.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2. จัดประชุมผู้บริหาร ครูและนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ โรงเรี ย นวั ด ยางงาม ราชบุ รี
จ�ำนวน 30 คน เพื่อท�ำการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่น บริบทท้องถิ่น ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
โดยใช้ความเชีย่ วชาญของวิทยากร ซึง่ จากทีป่ ระชุม
ได้เสนอหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย
อุปกรณ์LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ
มัคคุเทศก์ตวั น้อย นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกันวิเคราะห์
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 พบว่ า ทั ก ษะที่ ต ้ อ งการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดริเริ่ม ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการ

สือ่ สาร ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ ได้แก่ การท�ำงาน
เป็นทีม
3. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ จากการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สอบถามและลงพืน้ ที่
โดยผู้วิจัย ในเรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์
LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ มัคคุเทศก์
ตัวน้อย
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม การพัฒนา
กิจกรรมให้กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติงานและ
ตามปฏิทนิ ทีจ่ ดั ท�ำร่วมกับโรงเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
		 1.1 ลักษณะแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
				 1.1.1  	กิจกรรมการเรียนรูท้ อ้ งถิน่
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะดังนี้
				
1) ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น
เรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO กิจกรรม
มัคคุเทศก์ตัวน้อย กิจกรรมสร้างกล่องแยกเหรียญ
อัจฉริยะ บูรณาการร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
				
2) กิจกรรมการเรียนรู้จะ
ก�ำหนดให้ผู้เรียนได้ออกแบบจัดท�ำหรือประดิษฐ์
เพื่อให้บรรลุตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่กำ� หนดโดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้แก่
						 2.1) การระบุ ป ั ญ หา
(Identify a Challenge) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู ้ เ รี ย น
ท�ำความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ที่ได้รับและ
จ�ำเป็นต้องหาวิธกี ารหรือสร้างประดิษฐ์ (Innovation)
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ดังกล่าว
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						 2.2) การค้นหาแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปญ
ั หาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุม้ ทุน
ข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสม จากการสืบค้น
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุด
						 2.3) การวางแผนและ
พัฒนา (Plan and Develop) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ต้ อ งก� ำ หนดขั้ น ตอนย่ อ ยในการท� ำ งาน รวมทั้ ง
ก�ำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบสิ่งที่จะท�ำหรือสิ่งที่จะ
ประดิษฐ์
						 2.4) การทดสอบและ
ประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนที่
ผู ้ เ รี ย นทดสอบและประเมิ น การใช้ ง านต้ น แบบ
เพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกน�ำมาใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลลั พ ธ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการแก้ปัญหามากขึ้น
						 2.5) การน� ำ เสนอ
ผลลัพธ์(Present the Solution) หลังการพัฒนา

ปรั บ ปรุ ง ทดสอบและประเมิ น วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หา
หรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว
ผู้เรียนต้องน�ำเสนอผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการ
น�ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมถึง
การแข่งขันภายใต้เงือ่ นไขของสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด
				 1.1.2 ส่ ว นประกอบของแผน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษาได้แก่ สาระส�ำคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้
		 1.2 การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
				 1.2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น
ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education)
กิจกรรม
การเรียนรู้

S
วิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์หุ่น
ยนต์ด้วย
อุปกรณ์
LEGO

-ประดิษฐ์
รถยนต์และ
หุ่นยนต์จาก
อุปกรณ์ LEGO

T
เทคโนโลยี
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E
วิศวกรรมศาสตร์

ทดลองใช้ Sensor แสง -การออกแบบ
เขียนโปรแกรมเมื่อมี
- การวางแผน
แสงตกกระทบทำ�ให้หล -การแก้ปัญหา
LED หรือMotor

M
คณิตศาสตร์
การคำ�นวณเวลา
หุ่นยนต์ที่สามารถ
ค้นหา แสงโดยใช้
เวลาสั้นที่สุด
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ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education) (ต่อ)
กิจกรรม
การเรียนรู้

S
วิทยาศาสตร์

T
เทคโนโลยี

E
วิศวกรรมศาสตร์

M
คณิตศาสตร์

สร้างกล่อง
แยกเหรียญ
อัจฉริยะ

แรงโน้มถ่วง

กระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบและ
การค้นหาและรวบรวม ประดิษฐ์กระปุก
ข้อมูล
ออมสินอัจฉริยะ

พื้นที่การเลื่อนของ
เหรียญ

มัคคุเทศก์
ตัวน้อย

เสียง

การค้นหาและรวบรวม -การออกแบบ
ข้อมูล
- การวางแผน
-การแก้ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหา

				 1.2.2 เขี ย นแผนกิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาให้ มี
รายละเอียดครอบคลุมสมบูรณ์ โดยก�ำหนดจ�ำนวน

ชั่วโมงแผนละ 6 ชั่วโมง จ�ำนวน 3 แผน รวม 18
ชั่วโมง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรม
การเรียนรู้
ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ด้วยอุปกรณ์LEGO

กระบวนการเรียนรู้
1. นำ�เข้าสู่บทเรียน
2. พูดคุยถึงเรื่องพลังงานที่กำ�ลังจะหมดไปและใช้พลังงานทดแทน
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลังงานทดแทนโดยครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์
4. นักเรียนร่วมกันออกแบบการประดิษฐ์รถยนต์และหุน่ ยนต์จากอุปกรณ์ LEGO
5. เปิด Clip VDO เรื่อง Solar Cell
6. ทดลองใช้ Solar Cell ต่อ LED
7. ตั้งคำ�ถาม มีวิธีไหนทำ�ให้ Solar Cell รับแสงได้ตลอดเวลา
8. ทดลองใช้ Sensor แสงเขียนโปรแกรมเมือ่ มีแสงตกกระทบทำ�ให้หล LED หรือ
Motor ดับ
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ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม
การเรียนรู้

สร้างกล่องแยก
เหรียญอัจฉริยะ

มัคคุเทศก์ตัวน้อย

กระบวนการเรียนรู้
9. ให้นักเรียนออกแบบSolarTracker โดยใช้ Sensor แสงและ Motor สร้าง
Solar Tracker
10. ทำ�การแข่งขันจับเวลาหุ่นยนต์ที่สามารถค้นหา แสงโดยใช้เวลาสั้นที่สุด
11. นักเรียนอธิปรายเปรียบเทียบ Solar ของกลุ่มตรงข้ามโดยวิจารณ์ในแง่
บวก
12. ครูอธิบายสรุปเรื่องแสง
1. ครูสาธิตการประดิษฐ์กระปุกออมสินอัจฉริยะให้นกั เรียนดูเป็นตัวต้นแบบ
2. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ออกแบบ ชิน้ งานตามความถนัดเฉพาะทาง
3. แต่ละกลุ่มวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ และร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการทำ�
สิ่งประดิษฐ์
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุม่ ออกมาแสดงชิน้ งาน และนำ�เสนอสิง่ ประดิษฐ์
พร้อมกับอธิบายข้อมูลและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ มาชิกของกลุม่ ร่วมแรงร่วมใจทำ�
5. นักเรียนร่วมกันเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ทน่ี ำ�มาใช้ให้พร้อมสำ�หรับการใช้งาน
ในครั้งต่อไป
1. ครูสนทนากับนักเรียน เรือ่ ง นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วเมืองไทย หากนักเรียน
พบจะทักทาย หรือเมื่อชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือเราจะพูดอย่างไร
โดยสื่อสารจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำ�วันด้วยภาษาอังกฤษ
2. ครูเปิดวีดที ศั น์ บทสนทนาภาษาอังกฤษทีไ่ ด้คดั เลือกจากข้อมูล Youtube,
Website,CD
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ฝึกสนทนาตามบทที่ได้ฟัง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดสถานการณ์ให้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรม หรือ
นำ�นักเรียนออกไปฝึกปฏิบตั จิ ากสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยค หรือวลี ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารกับชาวต่างชาติ
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				 1.2.3 ประเมินคุณภาพของ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษาโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประเมินตาม
แบบประเมิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยจัดท�ำขึ้น จากนั้น
น�ำผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม ลั ก ษณะของแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริม่ เป็นแบบ
ทดสอบชนิดอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อจะ
ก�ำหนดสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียนและวัสดุ
อุ ป กรณ์ แล้ ว ให้ ผู ้ เ รี ย นออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์ ดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง
บอกเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความคิด
สร้ า งสรรค์ จ ากผู ้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นการวั ด และ

ประเมินผล 3 ท่าน จากนัน้ น�ำผลการประเมินมาหา
ค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3. แบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ด้ า นข้ อ มู ล และการสื่ อ สารลั ก ษณะ
แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและการสื่อสารเป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 3 ระดั บ ซึ่ ง ข้ อ ค� ำ ถาม
ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ทีต่ อ้ งการโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
2) ใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล 3) ใช้ค�ำหรือวลีค้นหาข้อมูลตามที่
ต้องการ 4) เลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
5) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและ
การสือ่ สารจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญในด้าน
การวัดประเมินผลจ�ำนวน 3 ท่าน จากนัน้ น�ำผลการ
ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 3 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO
กิจกรรมที่ 2 สร้ างกล่องแยกเหรี ยญอัจฉริ ยะ
กิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้ อย
เฉลี่ย

x
4.14

S.D.
0.28

ระดับความเหมาะสม
มาก

4.04
3.96
4.04

0.35
0.31
0.31

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลการประเมิ น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษา ทั้ง 3 กิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่านอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายการแล้วพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ผลการประเมินสูงสุดคือกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์
หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ LEGO ( x = 4.14) และ
กิจกรรมที่ 2 สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ ( x =
4.04) และต�่ำสุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตัวน้อย
( x = 3.96) เนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ องค์ ค วามรู ้
ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิเคราะห์ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำมาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด
ริเริ่ม (IOC) จ�ำนวน 4 ข้อ แบบประเมินความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
สื่อสาร(IOC) จ�ำนวน 5 ข้อและ แบบประเมินการ
ท�ำงานเป็นทีม (IOC) จ�ำนวน 5 ข้อ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน�ำไปใช้ได้และ
ข้อค�ำถามในการประเมินทุกข้อสามารถวัดความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
สือ่ สารและความสามารถในการท�ำงานเป็นทีมของ
นั ก เรี ย นได้ ซึ่ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะ
เรื่ อ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของการประเมิ น ความ
สามารถในการท�ำงานเป็นทีมควรจะเป็น rubrics
score ที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของแบบทดสอบด้ า นความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้ า น
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และ ทักษะด้านชีวติ
และอาชี พ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ท� ำ แบบ
ประเมินและแบบทดสอบ
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 4 ผู้เรียนความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
รายการประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1 สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ า่ น ฟังและดู และสือ่ สาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2 นำ�เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 3 กำ�หนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
เฉลี่ย
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผลการประเมิ น
มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่
4 ผู้เรียนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปญ
ั หา ได้อย่างมีสติสมเหตุ
จากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก
อภิปรายและสรุปผล
1. อภิปรายผล
		 1.1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียน
รู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา มี ค ่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
จากการนาํ แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิน่
มาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชุมชนท้องถิ่น

x
3.98

S.D.
0.45

ระดับคุณภาพ
มาก

4.15

0.59

มาก

4.15

0.61

มาก

4.03

0.53

มาก

4.10

0.54

มาก

โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี พบว่านักเรียนมีความ
สามารถด้านการคิดสร้างสรรค์การสร้าง ประยุกต์
ใช้ความรู้การบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้ น ตอนรวมทั้ ง ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรินทร์ สุทธิศักดิ์,
2551) ผลการวิจัยพบว่า มีการบูรณาการเนื้อหา
ของท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เข้ า มาผ่ า นการเรี ย นรู ้ ความรู ้
ความเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิ่นได้อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก
		 1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความ
คิดริเริ่ม จ�ำนวน 5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
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เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม จากการน�ำผลการ
ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ
ฉั ต รสุ ริ ย วงศ์ , 2559) ผลการวิ จั ย พบว่ า ความ
สามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ด ้ า นพลศึ ก ษา
ภายหลั ก การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. สรุปผล
		 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูท้ อ้ ง
ถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ด้วยอุปกรณ์ LEGO ( x= 4.14) และกิจกรรมที่ 2
สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ ( x = 4.04) และ
ต�ำ่ สุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้อย ( x= 3.96)
และแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและการสื่อสาร(IOC) จ�ำนวน 5 ข้อและ
แบบประเมินการท�ำงานเป็นทีม (IOC) จ�ำนวน
5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือ
ข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
		 ผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ครู แ ละเอกสาร
กิจกรรมส�ำหรับนักเรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม
กิจกรรมละ 6 ชั่วโมง คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย
อุปกรณ์ LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ
มัคคุเทศก์ตัวน้อยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
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บริบทของท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรม
ดังกล่าว
สามารถส่งเสริมผูเ้ รียนเกิดทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก่ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ด้านความ
คิดริเริม่ ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการสื่อสาร
ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ ได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม
และงานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 สามา
รถบูรณาการความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและความรูท้ อ้ งถิน่ โดยครูสามารถน�ำ
กิจกรรมดังกล่าวไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามบริบท
ท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education)กั บ
นักเรียนในระดับชัน้ อืน่ ๆ เนือ้ รายวิชาอืน่ ๆ และกลุม่
สาระการเรียนรูปอื่นๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้
ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึง่ เกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ต่อการแก้ปญ
ั หา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทีม่ รี ะดับ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ วิเคราะห์
ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์
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