
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
47

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

The Development of the Local Learning Activities Based on STEM Education 
to Enhance the Students’ Abilities which Focus on 21st Century Skills 

for Lower Secondary Students

ยุทธพงษ์ สีม่วง*1, จุไรรัตน์ ดวงเดือน 2

Yuthapong Seemuang1Churairat Duangchan2

1 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2 คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1Faculty of Arts, Siam Techno College, 2Faculty of Technology, Siam Techno College

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: yuthapongs@siamtechno.ac.th
Received: March 24, 2018

Revised: February12, 2019

Accepted: February18, 2019

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ในปัจจบุนัและอนาคต โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตามแนวทางสะเตม็ศกึษาและทกัษะการเรยีนรู้

ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี จ�านวน 57 คน มีวัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์องค์ความรูใ้นชมุชนท้องถ่ินโรงเรียนวดัยางงาม ราชบรุ ี2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานให้ทัว่ถึงครอบคลมุ ผูเ้รยีนให้ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพและมคีณุภาพ ผลการ

วิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  

ระดบัมาก โดยกิจกรรมท่ี 1 ประดิษฐ์หุน่ยนต์ด้วยอปุกรณ์ LEGO (    = 4.14) และกิจกรรมท่ี 2 สร้างกล่อง

แยกเหรยีญอัจฉรยิะ (    = 4.04) และต�า่สดุคือกิจกรรมท่ี 3 มคัคเุทศก์ตวัน้อย (    = 3.96) 2) ผลการประเมนิ

ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคดิริเร่ิม แบบประเมนิความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมลูและการสือ่สารและแบบประเมนิการท�างานเป็นทมี จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน  

3 ท่านเท่ากับ 1.00 3) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  

ระดบัมาก 

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น, สะเต็มศึกษา, ทักษะในศตวรรษที่ 21 
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บทน�า

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถ่ินเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุก

ชมุชนพ้ืนทีต่ามนโยบายของภาครฐั การด�าเนินงาน

ที่ ผ ่ านมุ ่ ง เน ้นการสร ้ างความเข ้มแข็ งของ

กระบวนการมีส่วนร่วมจากการท�างานระบบเครือ

ข่าย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)  

มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน

เพ่ือการออกแบบกิจกรรมตามหลกัสตูร การถ่ายทอด

เทคนิคในกระบวนการเรียนการสอน การผลิตสื่อ/

นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน และ

การสร้างเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลท่ีมปีระสทิธิภาพ 

(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) เพ่ือมุ่งผลให้การ

เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพขั้นพ้ืนฐานใน

โรงเรียนและชุมชนท้องถ่ินบรรลุเป้าหมายได้อย่าง

เห็นผล บริบทของแต่ละโรงเรียนและแต่ละสังกัด 

ทีเ่ข้าร่วมเป็นเครอืข่าย จะมคีวามแตกต่างกันหลาย

ด้าน โดยน�ารูปแบบการเรียนการสอน STEM โดย

ออกแบบในรปูการจดักิจกรรมบรูณาการและจดัให้

เหมาะสม เกิดทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้เกิดสมดุลอย่างย่ังยืน

นอกจากนี้โครงการนี้ยังท�าให้ชุมชนมีความศรัทธา

และความเชื่อมั่นจากแรงบันดาลใจ ของทุกฝ่าย 

ที่เก่ียวข้องในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียน 

ในโรงเรียนของตนเองได้รับโอกาสพัฒนาอย่าง

ทดัเทยีมกันในรปูแบบท่ีมคีวามเชีย่วชาญในแต่ละ

ด้านการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นเป็น

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 (     = 4.14) The second activity is build intelligent coin box 

(    = 3.96) and the lowest activity is little guide (    = 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
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ช่วงการศึกษาที่ส�าคัญอีกช่วงหนึ่ง เป็นช่วงสุดท้าย

ของการศึกษาภาคบังคับท่ีผู ้เรียนจะได้ส�ารวจ 

ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม 

การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี

ทักษะ ในการด�าเนินชวิีต (สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) มทีกัษะการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะ 

ท่ีส�าคญัท่ีควรเน้นให้เกิดกับผูเ้รยีนเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการประกอบอาชพี การศึกษา และการด�ารงชวีติ

ในศตวรรษที่ 21

 การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ท่ีจะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

โดยการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการจะช่วยลดความซ�้าซ้อนของ

เนื้อหาวิชาต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาในการ

จดัการเรยีนการสอนได้ ใช้แหล่งเรยีนรูไ้ด้หลากหลาย 

และผู ้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจเพ่ิมขึ้น

สอดคล้องตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

องค์รวม โดยมีการบูรณาการความคิดรวบยอด 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับแต่ละระดบัการศกึษา รวมทัง้เชือ่มโยง

ความรู ้ไปสู ่การน�าไปใช้ในชีวิตจริง (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) การส่งเสรมิ

การเรยีนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป็นส่วนหนึง่ของสะเตม็ศกึษา (STEM Education)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจเก่ียวกับ

ศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองของโลกและวัตถุต่าง ๆ ใน

ขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้

ศาสตร์ใหม่ ๆ  ทีม่คีวามทนัสมยัด้วยเช่นกัน (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2558)

 การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครู 

ผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อ

วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะ

ในยุคศตวรรษที่ 21 ควรไปในทิศทางของความสุข

ในการท�างานอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีของลูก

ศษิย์ ให้ศษิย์เกิดการเรียนรู้ตลอดชวิีต ครูจงึต้องยึด

หลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

“ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ

อ�านวยความสะดวก” ในการเรยีนรู ้ให้ศษิย์ได้เรยีน

รู้จากการเรียนแบบลงมอืท�า (วิจารณ์ พานชิ, 2555)

จากแนวคดิและเหตผุลข้างต้น การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับบรบิทท้องถ่ิน ตามแนวทางสะเตม็

ศกึษาเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21เป็นแนวทางให้โรงเรียนน�ากิจกรรม

ต่างๆที่ได้ออกแบบและปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิด 

แรงบันดาลใจ มีความสนใจและต้องการต่อยอด 

ต่อการบูรณาการการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ 

ในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี

 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น
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 3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให ้

ทั่วถึงครอบคลุม ผู ้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เป็นลกัษณะการวิจยัเชงิพัฒนา(Research 

and Development) มวิีธีการด�าเนนิการวิจยัดงัต่อ

ไปนี้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้

 1.  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้

  1.1  ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

  1.2  แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 2.  จัดประชุมผู้บริหาร ครูและนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี 

จ�านวน 30 คน เพ่ือท�าการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ความต้องการของท้องถ่ิน บริบทท้องถ่ิน ในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม

โดยใช้ความเชีย่วชาญของวิทยากร ซึง่จากทีป่ระชมุ

ได้เสนอหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย

อุปกรณ์LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ 

มคัคเุทศก์ตวัน้อย นอกจากนียั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พบว่าทักษะที่ต้องการ 

ส่งเสริมให้เกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้าน

ความคิดริเริ่ม ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการ

ส่ือสาร ทักษะด้านชวิีตและอาชพี ได้แก่ การท�างาน

เป็นทีม

 3.  ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ จากการ

ค้นหาข้อมลูทางอนิเตอร์เน็ต สอบถามและลงพ้ืนที่

โดยผู้วิจัย ในเร่ืองประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ 

LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ มัคคุเทศก์

ตัวน้อย

 ข้ันตอนที ่2 การพัฒนากิจกรรม การพัฒนา

กิจกรรมให้กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติงานและ 

ตามปฏิทินทีจ่ดัท�าร่วมกับโรงเรยีน ผูวิ้จยัได้ออกแบบ

เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้

 1.  แผนกิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตาม

แนวทาง สะเต็มศึกษา

  1.1  ลักษณะแผนกิจกรรมการเรียนรู้

ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา

    1.1.1   กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะดังนี้

      1)  ใช้องค์ความรู้ท้องถ่ิน 

เรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO กิจกรรม

มัคคุเทศก์ตัวน้อย กิจกรรมสร้างกล่องแยกเหรียญ

อัจฉริยะ บูรณาการร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชพี

และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

      2)  กิจกรรมการเรียนรู้จะ

ก�าหนดให้ผู้เรียนได้ออกแบบจัดท�าหรือประดิษฐ์ 

เพ่ือให้บรรลุตามเงื่อนไขสถานการณ์ท่ีก�าหนดโดย

ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้แก่

      2.1)  การระบุปัญหา 

(Identify a Challenge) เป็นขั้นตอนที่ผู ้เรียน

ท�าความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับและ

จ�าเป็นต้องหาวิธีการหรอืสร้างประดษิฐ์ (Innovation) 

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ดังกล่าว
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      2.2)  การค้นหาแนวคดิ

ที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน

ต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาและประเมนิความเป็นไปได้ ความคุ้มทนุ 

ข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสม จากการสืบค้น

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการ

ที่เหมาะสมที่สุด

      2.3) การวางแผนและ

พัฒนา (Plan and Develop) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน

ต้องก�าหนดขั้นตอนย่อยในการท�างาน รวมทั้ง

ก�าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด�าเนินการ

ให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบสิ่งท่ีจะท�าหรือสิ่งที่จะ

ประดิษฐ์

      2.4) การทดสอบและ

ประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผู ้เรียนทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบ  

เพ่ือแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการแก้ปัญหามากขึ้น

      2 . 5 )  ก า ร น� า เ ส น อ

ผลลัพธ์(Present the Solution) หลังการพัฒนา 

ปรับปรุงทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหา 

หรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการแล้ว  

ผู้เรียนต้องน�าเสนอผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการ 

น�าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมถึง 

การแข่งขันภายใต้เงือ่นไขของสถานการณ์ท่ีก�าหนด

    1.1.2  ส ่วนประกอบของแผน

กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาได้แก่ สาระส�าคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดและ

ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน สื่อและแหล่ง 

การเรียนรู้

  1.2  การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรยีนรู้

ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

    1.2.1  วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education)

กิจกรรม

การเรียนรู้

S

วิทยาศาสตร์

T

เทคโนโลยี

E

วิศวกรรมศาสตร์

M

คณิตศาสตร์

ประดิษฐ์หุ่น

ยนต์ด้วย

อุปกรณ์ 

LEGO

-ประดิษฐ์

รถยนต์และ

หุ่นยนต์จาก

อุปกรณ์ LEGO

ทดลองใช้ Sensor แสง

เขียนโปรแกรมเมื่อมี

แสงตกกระทบท�าให้หล 

LED หรือMotor

-การออกแบบ

- การวางแผน

-การแก้ปัญหา

การค�านวณเวลา

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 

การค้นหาและรวบรวม

ข้อมูล

การออกแบบและ

ประดิษฐ์กระปุก

ออมสินอัจฉริยะ

พื้นที่การเลื่อนของ

เหรียญ

มัคคุเทศก์

ตัวน้อย

เสียง การค้นหาและรวบรวม

ข้อมูล

-การออกแบบ

- การวางแผน

-การแก้ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหา 

    1.2.2  เ ขียนแผนกิจกรรมการ

เรียนรู ้ท ้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ม ี

รายละเอยีดครอบคลมุสมบรูณ์ โดยก�าหนดจ�านวน

ชั่วโมงแผนละ 6 ชั่วโมง จ�านวน 3 แผน รวม 18 

ชั่วโมง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

ตารางที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรม

การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้

ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ด้วยอุปกรณ์LEGO

1. น�าเข้าสู่บทเรียน

2. พูดคุยถึงเรื่องพลังงานที่ก�าลังจะหมดไปและใช้พลังงานทดแทน

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลังงานทดแทนโดยครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องพลังงาน 

 แสงอาทิตย์

4. นักเรียนร่วมกันออกแบบการประดิษฐ์รถยนต์และหุ่นยนต์จากอุปกรณ์ LEGO

5. เปิด Clip VDO เรื่อง Solar Cell

6. ทดลองใช้ Solar Cell ต่อ LED

7. ตั้งค�าถาม มีวิธีไหนท�าให้ Solar Cell รับแสงได้ตลอดเวลา

8. ทดลองใช ้Sensor แสงเขยีนโปรแกรมเมือ่มแีสงตกกระทบท�าใหห้ล LED หรอื  

 Motor ดับ
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ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม

การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้

9. ให้นักเรียนออกแบบSolarTracker โดยใช้ Sensor แสงและ Motor สร้าง  

 Solar Tracker

10. ท�าการแข่งขันจับเวลาหุ่นยนต์ที่สามารถค้นหา แสงโดยใช้เวลาสั้นที่สุด

11. นักเรียนอธิปรายเปรียบเทียบ Solar ของกลุ่มตรงข้ามโดยวิจารณ์ในแง่

บวก

12. ครูอธิบายสรุปเรื่องแสง

สร้างกล่องแยก

เหรียญอัจฉริยะ

1. ครสูาธิตการประดษิฐก์ระปกุออมสนิอจัฉรยิะให้นกัเรยีนดเูปน็ตวัตน้แบบ

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือท่ีจะได้ออกแบบ ช้ินงานตามความถนัดเฉพาะทาง

3. แต่ละกลุ่มวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ และร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการท�า 

 สิ่งประดิษฐ์

4. ตวัแทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่ออกมาแสดงชิน้งาน และน�าเสนอส่ิงประดษิฐ ์

 พร้อมกับอธิบายข้อมูลและปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีสมาชิกของกลุ่มร่วมแรงร่วมใจท�า

5. นักเรียนร่วมกันเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ให้พร้อมส�าหรับการใช้งาน 

 ในครั้งต่อไป

มัคคุเทศก์ตัวน้อย 1. ครสูนทนากับนักเรยีน เรือ่ง นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเทีย่วเมอืงไทย หากนักเรยีน 

 พบจะทักทาย หรือเมื่อชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือเราจะพูดอย่างไร  

 โดยสื่อสารจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวันด้วยภาษาอังกฤษ

2. ครเูปดิวีดทัีศน ์บทสนทนาภาษาองักฤษทีไ่ดค้ดัเลอืกจากขอ้มลู Youtube,  

 Website,CD 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ฝึกสนทนาตามบทที่ได้ฟัง

4. ครแูละนักเรยีนรว่มกันจดัสถานการณ์ให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบตักิิจกรรม หรอื 

 น�านักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยค หรือวลี ท่ีใช้ในการส่ือสารกับชาวต่างชาติ
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    1.2.3 ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง

กิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาโดยให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน ซึง่ประกอบ

ด ้วยผู ้ เชี่ยวชาญทางด ้านการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร ์  คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประเมินตาม

แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้ท ้องถ่ินตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู ้วิจัยจัดท�าขึ้น จากนั้น 

น�าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบ 

กับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

ด ้านความคิดริเ ร่ิม ลักษณะของแบบทดสอบ 

วัดความคดิสร้างสรรค์ ด้านความคิดรเิริม่ เป็นแบบ

ทดสอบชนิดอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อจะ

ก�าหนดสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียนและวัสดุ

อุปกรณ์ แล้วให้ผู ้ เรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมท้ัง 

บอกเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์จากผู ้เชี่ยวชาญในด้านการวัดและ

ประเมนิผล 3 ท่าน จากนัน้น�าผลการประเมนิมาหา

ค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 3.  แบบประเมินความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการส่ือสารลักษณะ 

แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ด้านข้อมูลและการสื่อสารเป็นแบบประเมินชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับซึ่งข้อค�าถาม

ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าถึงแหล่งข้อมูล 

ทีต้่องการโดยใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตอย่างรวดเรว็ 

2) ใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ช่วยในการ

สืบค้นข้อมูล 3) ใช้ค�าหรือวลีค้นหาข้อมูลตามท่ี

ต้องการ 4) เลือกแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ  

5) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและ

การสือ่สารจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญในด้าน

การวดัประเมนิผลจ�านวน 3 ท่าน จากนัน้น�าผลการ

ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 3  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ S.D. ระดับความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 1 ประดษิฐ์หุน่ยนต์ด้วยอปุกรณ์LEGO 4.14 0.28 มาก

กิจกรรมท่ี 2 สร้างกลอ่งแยกเหรียญอจัฉริยะ 4.04 0.35 มาก

กิจกรรมท่ี 3 มคัคเุทศก์ตวัน้อย 3.96 0.31 มาก

เฉลี่ย 4.04 0.31 มาก

x
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 จากตารางที่  3 พบว่าผลการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ท้ัง 3 กิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ  

5 ท่านอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละรายการแล้วพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ผลการประเมินสูงสุดคือกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ ์

หุ ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ LEGO (   = 4.14) และ

กิจกรรมที่ 2 สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ (    = 

4.04) และต�่าสุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตัวน้อย 

(   = 3.96) เนื่องจากผู ้วิจัยได้น�าองค์ความรู ้

ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  

เพื่อก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิเคราะห์ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังได้ศึกษา

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารกิจกรรมการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการจดัท�ากิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือน�ามาออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.  ผลการประเมินความสอดคล้องของ

แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด

ริเริ่ม (IOC) จ�านวน 4 ข้อ แบบประเมินความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ

สื่อสาร(IOC) จ�านวน 5 ข้อและ แบบประเมินการ

ท�างานเป็นทมี (IOC) จ�านวน 5 ข้อ จากผูเ้ชีย่วชาญ 

3 ท่าน เท่ากบั 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน�าไปใช้ได้และ

ข้อค�าถามในการประเมินทุกข้อสามารถวัดความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ

สือ่สารและความสามารถในการท�างานเป็นทมีของ

นักเรียนได้ ซึ่งผู ้เชี่ยวชาญได้ให้ข ้อเสนอแนะ 

เร่ืองเกณฑ์การประเมินของการประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมควรจะเป็น rubrics 

score ที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

คุณลักษณะของแบบทดสอบด ้านความคิด

สร ้างสรรค์และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด ้าน

สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และ ทกัษะด้านชวิีต

และอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท�าแบบ

ประเมินและแบบทดสอบ

x
x

x
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 

4 ผู้เรียนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

คดิสร้างสรรค์ ตดัสนิแก้ปัญหา ได้อย่างมสีติสมเหตุ

จากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีคุณภาพ 

อยู่ในระดับมาก

อภิปรายและสรุปผล

 1.  อภิปรายผล

  1.1  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียน

รู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 

จากการน�าแนวทางสะเต็มศึกษาบรูณาการท้องถ่ิน

มาใช้จัดการเรียนรู ้ให้กับนักเรียนชุมชนท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี พบว่านักเรียนมีความ

สามารถด้านการคิดสร้างสรรค์การสร้าง ประยุกต์

ใช้ความรู้การบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้อย่างเป็น 

ขั้นตอนรวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหา  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรินทร์ สุทธิศักดิ์,

2551) ผลการวิจัยพบว่า มีการบูรณาการเนื้อหา

ของท้องถ่ินเพ่ิมเข้ามาผ่านการเรียนรู้ ความรู ้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถ่ินได้อยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถ่ินอยู่ใน

ระดับมาก

  1.2  ผลการประเมินความสอดคล้อง

ของแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ ด้านความ

คิดริเริ่ม จ�านวน 5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 4 ผู้เรียนความสามารถ 

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ

ตวับง่ชี ้1 สรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่า่น ฟังและด ูและสือ่สาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

3.98 0.45 มาก

ตัวบ่งชี้ 2 น�าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง

4.15 0.59 มาก

ตัวบ่งชี้ 3 ก�าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ

4.15 0.61 มาก

ตัวบ่งชี้ 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ

 4.03 0.53 มาก

เฉลี่ย 4.10 0.54 มาก

x
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เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าความคิด

สร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม จากการน�าผลการ

ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ  

ฉัตรสุริยวงศ์,2559) ผลการวิจัยพบว่าความ

สามารถในการคิดสร ้างสรรค ์ด ้านพลศึกษา 

ภายหลักการฝ ึกอบรมเพ่ือส ่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.  สรุปผล

  ผลการประเมนิกิจกรรมการเรยีนรูท้้อง

ถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.04 ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ด้วยอุปกรณ์ LEGO (   = 4.14) และกิจกรรมที่ 2 

สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ (   = 4.04) และ 

ต�า่สดุคอืกิจกรรมที ่3 มคัคุเทศก์ตัวน้อย (     = 3.96) 

และแบบประเมนิความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ด้านข้อมูลและการสื่อสาร(IOC) จ�านวน 5 ข้อและ 

แบบประเมินการท�างานเป็นทีม (IOC) จ�านวน  

5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือ

ข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

  ผู ้ วิจัยได้จัดท�าคู ่มือครูและเอกสาร

กิจกรรมส�าหรับนักเรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

กิจกรรมละ 6 ชั่วโมง คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย

อุปกรณ์ LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ 

มัคคุเทศก์ตัวน้อยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เน้นให ้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

บริบทของท้องถ่ินของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรม 

ดังกล่าว

 สามารถส่งเสรมิผูเ้รยีนเกิดทกัษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือทักษะด้านการเรียนรู้และ

นวตักรรม ได้แก่ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านความ

คดิริเร่ิม ทกัษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการสื่อสาร 

ทกัษะด้านชวิีตและอาชพี ได้แก่ การท�างานเป็นทีม 

และงานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัทีมุ่ง่พัฒนาผู้เรยีนให้เกิด

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 สามา

รถบูรณาการความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ตามแนวทาง

สะเต็มศกึษาและความรู้ท้องถ่ิน โดยครูสามารถน�า

กิจกรรมดังกล่าวไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามบริบท

ท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรศกึษาพัฒนาการจดัการเรียนรูต้าม

แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)กับ

นกัเรียนในระดบัชัน้อืน่ๆ เน้ือรายวิชาอืน่ๆ และกลุ่ม

สาระการเรียนรูปอื่นๆ เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียน

 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู ้ 

ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ซึง่เก่ียวข้องกับภมูปัิญญาท้องถ่ินต่อการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน

 3.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคดิสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ทีม่รีะดบั

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ วิเคราะห์ 

ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์

x
x

x
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