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The research aims were to 1) Pretest- Posttest comparison of electric current.
2) A comparison the achievement of students with a certain threshold ( 7 0 percent)
3) study attitude towards physics learning physics. The samples were grade 11 students at
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program of Piyamaharachalai school, Nakhon Phanom province. The samples were
selected by simple random sampling from one classrooms 40 students. The research
tools consisted of the lesson learning plans based on STEM on electric current topic
and the attitudes toward physics learning test. The data were analyzed into mean,
percentage, standard deviation. The results showed that students taught with STEM
model get higher learning achievement at 79.13 percent (p<.05). The students' attitudes
towards learning physics in electrical was at the highest level.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒ นธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนต้ องได้รับการ
พัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์ เพื่ อให้ มีค วามรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี ที่ม นุษ ย์ส ร้างขึ้ น
สามารถน าความรู้ ไปใช้อ ย่ างมี เหตุ ผ ล สร้างสรรค์ แ ละมี คุณ ธรรม (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2551)
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมอง และการเสนอแนวคิด
เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลให้ ก ระบวนทั ศ น์ ท างการศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไป
การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรีย นเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์การ
คิดแก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการ สื่อสารการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องบูรณาการ
ทั้งด้านศาสตร์ต่าง ๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ทาให้การเรียนนั้นมีความหมาย
ต่ อ ผู้ เรี ย น ซึ่ ง ผู้ เรี ย น จะเห็ น ประโยชน์ คุ ณ ค่ า ของการเรี ย น และสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ซึ่ ง เป็ น การเตรี ย มผู้ เรี ย นในการเรี ย นต่ อ ไปในชั้ น สู ง ขึ้ น เกิ ด การเพิ่ ม โอกาส
การท างานในอนาคตการเพิ่ ม มู ล ค่ าและการสร้างความแข็ งแกร่งให้ กั บ ประเทศด้ านเศรษฐกิ จ ได้
(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีก็มีส่วนในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนและวิวัฒนาการในปัจจุบันก็อาศัยการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการอานวยความสะดวกและความรวดเร็วจึงเห็นว่า
วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (หั สชัย สิทธิรักษ์ , 2560)
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติของมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อให้มนุษย์สามารถดาเนินชีวิตและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร์นามาซึ่งการสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2557) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีจึง
จาเป็นต่อนักเรียน ในอดีตที่ผ่านมา การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็น
การเรียนรู้ที่แยกส่วนออกจากกันอย่างอิสระ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า การเรียนรู้ด้วย
แนวทางดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ เรี ย นไม่ เห็ น ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น กั บ
ชีวิตประจาวัน เกิดความเบื่อหน่ ายในการเรียนและขาดทักษะในการนาสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ใน
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ชี วิ ต จริ ง (รั ก ษพล ธนานุ ว งศ์ , 2556) ดั งจะเห็ น จากผลการประเมิ น โครงการประเมิ น นั ก เรี ย น
นานาชาติ Program for International Student Assessment: PISA ประจาปี 2012 ในการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน และ 444 คะแนน ตามลาดับซึ่ง
ต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD เกือบถึงหนึ่งระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
จากความมุ่งหวังและปัญหาดังกล่าว เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จึงมีความจาเป็นต้องการปรับการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และจะเห็น
ได้ว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นแนวทางหนึ่งที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนแบบแยกส่วนได้
ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก คือ สะเต็มศึกษา (STEM
Education) ที่เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ ที่ มุ่งแก้ไขปั ญ หาที่ พ บเห็ น ในชีวิต จริง เพื่ อ สร้างเสริม ประสบการณ์ ทั กษะชีวิ ต
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้
และทั ก ษะกระบวนการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ งน าไปสู่ ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมในอนาคต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) และสะเต็มศึกษา
ยังเป็น แนวทางการจัดการศึกษาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้ องกับ
ความต้ อ งการที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามสั งคมปั จ จุ บั น และความก้ า วหน้ า ในศตวรรษที่ 21 (สุ พ รรณี
ชาญประเสริฐ, 2557) ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรบูรณาการตรงที่สะเต็มศึกษาจะเน้นให้มีการ
นาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ แต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีวิชาเรียน
ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นการนาเอากระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา
มากกว่าการเรียนแบบวิศวกรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกระบวนการทางวิศวกรรมดังกล่าวจะเป็น
กระบวนการเดียวกันกับกระบวนการเทคโนโลยีของ สสวท. (ฤทัย เพลงวัฒ นา, 2556) ซึ่งสามารถ
นามาใช้จัดการการเรีย นการสอนในห้ องเรียนได้ ทั้งนี้แนวทางการเรียนรู้แบบนี้นอกจากจะพบว่า
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในวิชาทั้งสี่มากยิ่งขึ้นแล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น และพัฒ นาทักษะในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ทั้งสี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รักษพล ธนานุวงศ์,
2556 ) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ คือ
1) ศึ ก ษาสาระส าคั ญ ของสาระวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3) จัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning) 4) จั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based
Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ เรี ย น และ 6) วั ด และ
ประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งแนวทางในการจัดการเรีย นรู้
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ตามแนวสะเต็มศึ กษาดังกล่ าวเป็ น การจัดการเรีย นรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) (จารัส
อินทลาภาพร, 2558)
จากการสอนวิชาฟิสิกส์ นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรีย นปิ ย ะมหาราชาลั ย จ านวน 4 ห้ อ งเรีย นจั ดการเรียนสอนแบบ 5E ซึ่ งเนื้ อ หาที่ ม ากจึงเน้ น
การสอนแบบบรรยาย ฝึ ก ท าโจทย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ตามนโยบาย
ของโรงเรียน การทาปฏิบัติการจึงเป็นแบบสาธิตพร้อมอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ พบว่านักเรียนสอบตก
กลางภาคร้อยละ 70 ผู้วิจัยทาการสอบถามนักเรียนได้คาตอบว่านักเรียนส่วนมากบอกว่าฟิสิกส์เป็น
วิชาที่ยาก การคานวณยาก เวลาส่วนมากหมดไปกับการฝึ กทาโจทย์เรียนรู้ทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีในชีวิตประจาวัน นักเรียนไม่สามรถจับต้องได้ ไม่สามารนาหลักการทาง
ฟิสิกส์ไปอธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันได้ นักเรียนจึงขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เบื่อหน่าย
ไม่ใส่ใจที่จะเรียนหรือทาข้อสอบ นักเรียนมองว่าการสอบตกเป็นเรื่องธรรมดา เพราะสามารถสอบแก้
ในภายหลังได้
จากปั ญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญ หา ผลการเรียนฟิสิกส์ และเจตคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดี จาการสังเกตจะเห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นกับ
การทากิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง มากกว่าการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม คือป้ายจราจร
อิเล็กทรอนิ กส์ และกิจกรรมเรือยนต์ขนไข่ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีปัญหาเป็นฐาน ท้าทายให้
นักเรียนได้แก้ปัญ หา ออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานตามโจทย์วางเงื่อนไขไว้ ได้ทางานเป็นกลุ่มจน
สาเร็จภาระกิจ จะเกิดความภูมิใจและได้เห็นว่าความรู้ที่มีสามารถนามาใช้ได้จริง
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1.2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าฟิ สิ ก ส์ เรื่อ งไฟฟ้ ากระแส ของนั ก เรีย น
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
1.2.3 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
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1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.3.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิ กส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1.3.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
1.3.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส แบบสะเต็มศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสอยู่ในระดับมาก
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ประชำกรที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จานวนนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน 230 คน
1.4.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ำ งที่ ใช้ ใ นกำรวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้ มาโดยการสุ่ ม อย่างง่าย (Simple random
sampling) คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลั ย อาเภอเมือง จัง หวัดนครพนม
จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน คือนักเรียนห้อง 5/5 ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1.4.3 ตัวแปรในกำรวิจัย
1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ (วิธีการสอน) แบบสะเต็มศึกษา
1.4.3.2 ตัวแปรตาม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
2) เจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
1.4.4 เนื้ อ หำที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย เป็ น เนื้ อ หำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ 4 สำระเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งไฟฟ้ า กระแส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4.5 ระยะเวลำในกำรวิจัย
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การวิจั ย ในภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2560 เป็ น เวลา 2 สั ป ดาห์ ๆ ละ
4 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง โดยจะทาการวิจัยในขณะที่นักเรียนกาลังเรียนเรื่องไฟฟ้า
กระแส โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน

5
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1.5.1 ได้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้ประกอบการ
เรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส
1.5.2 ได้แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาเชื่อมโยงในวิชาฟิสิกส์ชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
1.5.3 ได้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.6.1 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ บูรณา
การข้ า มสาขาวิ ช าทั้ ง สี่ ได้ แ ก่ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) มีลักษณะการสอนที่ตั้งอยู่
บนฐานการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกในการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาตาม
ขั้ น ตอน ของกระบวนการทางวิ ศ วกรรม ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น ระบุ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ 2) ขั้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง 3) ขั้ น ออกแบบชิ้ น งานหรือ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
4) ขั้นการทดลอง และ 5) ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข
1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่วัดได้จาก
คะแนนตอบแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เรื่ อ งไฟฟ้ า กระแส แบบปรนั ย
4 ตัวเลื อกเป็ น แบบทดสอบชนิ ดอิงเกณฑ์ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 5: พลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว 32204 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้า
กระแส
1.6.3 เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอี ยง ต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ตามลาดับดังนี้
2.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
2.2 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.3 ไฟฟ้ากระแส
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement)
2.5 เจตคติต่อการเรียน (Attitude Towards Learning)
2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 องค์ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันของนักวิชาการหลากหลาย
สาขาในสหรัฐอเมริกามาประชุมร่วมกัน โดยรัฐบาลต้องการพัฒ นาคุณ ภาพประชากรประเทศเพื่อ
ยกระดั บ ขี ดความสามารถของประเทศกั บนานาชาติ และต้องการให้ ป ระชากรนั้ นมี คุณ ภาพและ
ศั ก ยภาพในสั ง คมสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ในโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้
องค์ ป ระกอบในด้ านต่ าง ๆ ที่ ค วรเกิ ด ขึ้ น ในผู้ เรี ย นจากการจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 (21 st
Century Student Outcomes) ได้แก่ ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญ (The Partnership for 21st
Century Skills, 2009 ดังต่อไปนี้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556)

ภาพที่ 2.1 A Framework for 21st Century Skills
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2.1.1 สาระวิ ช าหลั ก (Core Subjects) ประกอบด้ ว ยภาษาแม่ และภาษาส าคั ญ ของ
โลกศิล ปะ คณิ ตศาสตร์ การปกครอง หน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภู มิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อ
การจั ดการเรีย นรู้ในเนื้ อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหั ว ข้อส าหรับ ศตวรรษที่ 21
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปใน
ทุกวิชาแกนหลัก
2.1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่
2.1.2.1 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
2.1.2.2 ความรู้เกี่ย วกั บ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Financial Economics Business and Entrepreneurial Literacy)
2.1.2.3 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
2.1.2.4 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
2.1.2.5 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
2.1.3 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
2.1.3.1 ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.1.3.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
2.1.3.3 การสื่อสารและการร่วมมือ
2.1.4 ทักษะด้า นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
2.1.4.1 ความรู้ด้านสารสนเทศ
2.1.4.2 ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
2.1.4.3 และความรู้ด้านเทคโนโลยี
2.1.5 ทั ก ษะด้ า นชี วิ ต และอาชี พ ในการด ารงชี วิ ต และท างานในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ ป ระสบ
ความส าเร็จ นั กเรียนจะต้องพั ฒ นาทักษะชีวิตที่สาคัญ คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัวการริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็ น ตัวของตัวเอง ทักษะสั งคมและสั งคมข้ามวัฒ นธรรม การเป็นผู้ สร้างหรือผู้ ผลิ ต
(Productivity) และความรั บ ผิ ด ชอบเชื่อ ถือ ได้ (Accountability) ภาวะผู้ น าและความรับ ผิ ดชอบ
(Responsibility)
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2.1.6 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x
7C3R คือ Reading (อ่านออก) (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่
(วิจารณ์ พานิช, 2555)
2.1.6.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ และทักษะใน การแก้ปัญหา)
2.1.6.2 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
2.1.6.3 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒ นธรรม
ต่างกระบวนทัศน์
2.1.6.4 Collaboration Teamwork and Leadership (ทั ก ษ ะด้ าน ค วาม ร่ ว ม มื อ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
2.1.6.5 Communications Information and Media Literacy (ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
2.1.6.6 Computing and ICT Literacy (ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
2.1.6.7 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
2.2 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.2.1 ที่มาและความสาคัญของ STEM
จุดเริ่มต้นของแนวคิด STEM มาจากสหรัฐอเมริกา ที่ประสบปัญหาเรื่อง ผลการทดสอบ
PISA ของสหรัฐอเมริกา ที่ต่ากว่าหลายประเทศ และส่งผลต่อขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิศวกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบาย ส่งเสริมการศึกษาโดยพัฒนา STEM ขึ้นมา เพื่อหวังว่า
จะช่วยยกระดับผลการทดสอบ PISA ให้สูงขึ้น และจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะที่จาเป็น
ส าหรั บ ผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) ประเทศไทยของเราเองก็ ป ระสบปั ญ หา
ในลักษณะคล้ายกัน เช่น นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เรียนอย่า งท่องจา ให้ทาข้อสอบผ่าน
เมื่อผ่านไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง เกิดปัญหาลืมบทเรียนที่จบไปแล้ว อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจว่า
บทเรียนนั้นนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้เป็น
ภาพใหญ่ ได้ ตั ว อย่ างการเรี ย นการสอนในประเทศญี่ ปุ่ น : ประเทศญี่ ปุ่ น มั กจะที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
มาตลอด จึงนามาประเด็นดังกล่าว มาใช้ในภาคการศึกษา ดังเช่น การคานวณพื้นที่ประสบภัยน้าท่วม
การไหลของน้า การเคลื่อนที่ของคลื่นซึนามิ แม้จะเป็นความเข้าใจในพื้นฐานไม่ลึกซึ้ง เท่ากับการศึกษา
ด้วยแบบจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ (computer modeling) ที่หน่วยงานดูแลและบริหารใช้งานอยู่จริง
แต่ก็ทาให้นักเรียนเห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันมากขึ้น
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2.2.2 ความหมายของสะเต็ม (STEM) และสะเต็มศึกษา (STEM Education)
คาว่า“สะเต็ม” หรือ“STEM” เป็นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชาได้แก่
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) หมายถึง องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความ
เป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน คาว่า
สะเต็ม (STEM) ใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Science
Foundation: NSF) ซึ่ ง ใช้ ค านี้ เ พื่ อ อ้ า งถึ ง โครงการหรื อ โปรแกรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ อย่ างไรก็ ต าม สถาบั น วิท ยาศาสตร์แ ห่ งประเทศ
สหรัฐ อเมริกาไม่ได้ให้ นิ ย ามที่ชัดเจนของคาว่า STEM มีผ ลให้ มี การใช้และให้ ความหมายของคานี้
แตกต่างกันไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
STEM Education คื อ การสอนแบบบู รณาการข้ ามกลุ่ ม สาระวิช า (Interdisciplinary
Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineer: E) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ ทุกแขนง
มาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒ นาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันซึ่งอาศัยการ
จัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจาวันนั้นต้องใช้
ความรู้หลายด้านในการทางานทั้งสิ้น ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วน ๆ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดที่ถูกกล่ าวถึงกันมากในช่ว งนี้ ซึ่งถ้าจะ
สรุปให้เห็นภาพในขณะนี้คงกล่าวได้ว่าสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์เป็นแกน เน้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งให้นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ (ฤทัย เพลงวัฒนา, 2556)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ออกแบบ
มาเพื่ อ เติ ม เต็ ม การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
โดยการบูรณาการทั้งสามวิชาผ่าน กระบวนการการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering design
process) สะเต็มศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเนื้อหาสาระ ทักษะ และกระบวนการที่จาเป็นในการทาความ
เข้าใจและแสวงหาองค์ความรู้ แต่ส ะเต็มศึกษาได้ให้ ความสาคัญ กับกระบวนการในการนาความรู้
เหล่านี้มาใช้ประกอบการคิด ค้นหา และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตและการทางานอีกด้วย (กวิน เชื่อมกลาง, 2556)
สะเต็ มศึ กษา (STEM Education) เป็ นค าย่ อมาจาก วิ ทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งปัจจุบันโดยเฉพาะ
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ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความสาคัญที่ทาให้การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยมองว่าการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาให้มากขึ้น
และมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งการใช้ทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นเรียนกับบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง
เกิดทักษะสาคัญเพื่อการดาเนินชีวิตในสังคมและการนามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม (อภิสิทธิ์
ธงไชย, 2556)
2.2.3 แนวทางในการบู ร ณาการกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Integration)
สะเต็ ม ศึ กษาเป็ น การสอนที่ เน้ น การบู รณาการเพื่ อ ช่ ว ยนั ก เรีย นสร้างความเชื่ อ มโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ ทั้งนี้ ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นใน
ชั้น เรีย นสะเต็มศึกษาสามารถแบ่ งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การบูรณาการภายในวิชา (disciplinary)
การบูรณาการแบบพหุ วิทยากร (multidisciplinary integration) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ
(interdisciplinary integration) และการบู รณ าการแบ บ ข้ า มสาขาวิ ช า (transdisciplinary
integration) ดังแสดงในภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 การเพิ่มขึ้นของระดับการบูรณาการ
2.2.3.1 การบูรณาการภายในวิชา คือ การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและ
ฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้คือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไปที่ครูผู้สอนแต่ละวิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ตาม
รายวิชาของตนเอง
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2.2.3.2 การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ คือ การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
และฝึกทักษะของวิชาของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์แยกกัน โดยมี
หัวข้อหลัก (theme) ที่ครูทุกวิชากาหนดร่วมกัน และมีการอ้างอิงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้น ๆ
การจัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ กับสิ่งที่อยู่รอบตัว
2.2.3.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
และฝึ ก ทั ก ษะอย่ างน้ อย 2 วิ ชาร่ วมกั นโดยกิ จกรรมมี การเชื่อมโยงความสั มพั นธ์ของทุ กวิชาเพื่ อให้
นักเรียนได้เห็นความสอดคล้องกัน ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ ครูผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องต้องทางาน
ร่วมกันโดยพิจารณาเนื้อหาหรือตัวชี้วัดที่ตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเอง
โดยให้เชื่อมโยงกับวิชาอื่นผ่านเนื้อหาหรือตัวชี้วัดนั้น
2.2.3.4 การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา คือ การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยนักเรียน
เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กับ
ชีวิตจริง โดยนักเรียนได้ประยุกต์ความรู้และทั กษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือ
สังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ
หรือปัญหาของนักเรียน โดยครูอาจกาหนดกรอบ หรือ theme ของปัญหากว้าง ๆ ให้นักเรียนและให้
นักเรียนระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหาเอง ทั้งนี้ ในการกาหนดกรอบของปัญหาให้
นักเรียนศึกษานั้น ครูต้องคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยกับการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ 1) ปัญหา
หรือคาถามที่นักเรียนสนใจ 2) ตัวชี้วัดในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3) ความรู้เดิมของนักเรียนการ
จั ด การเรี ย น รู้ แ บ บ problem/project-based learning เป็ น กลยุ ท ธ์ ใ น การจั ด ก ารเรี ย น รู้
(instructional strategies) ที่มีแนวทางใกล้เคียงกับแนวทางบูรณาแบบนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)
2.2.4 ลักษณะของสะเต็มศึกษา
STEM Education เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิด และลักษณะดังนี้ เป็นการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นา
จุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ
2.2.4.1 วิทยาศาสตร์ (Science) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื้อหา (หลักการ กฎ และ
ทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง ความเกี่ยว เนื่องของเนื้อหาระหว่าง สาระวิชาและมีทักษะ
ในการปฏิ บั ติก ารเชิงวิท ยาศาสตร์ มี ทั กษะในการคิด ที่ เป็ น เหตุ เป็ น ผลสามารถค้ น หาความรู้และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
2.2.4.2 เทคโนโลยี Technology เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง
พัฒนาสิ่งต่าง ๆหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการ
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ทางานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการ
สืบเสาะ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์ หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ
2.2.4.3 วิศวกรรมศาสตร์ Engineering เป็นวิช าที่ว่าด้วยการคิด สร้างสรรค์ พัฒ นา
นวัตกรรมต่าง ๆ นาความเข้าใจการพัฒนาหรือการ ได้มาของเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ความรู้ทาง
วิท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี อ ยู่กั บ กระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรมเพื่ อ สร้ าง
เครื่องใช้หรือวิธีการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2.4.4 คณิตศาสตร์ Mathematics เป็นวิชาที่มิได้หมายถึงการนั บจานวนเท่านั้น แต่
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบอื่ น ที่ ส าคั ญ ประการแรกคื อ กระบวนการคิ ด คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical
Thinking) ซึ่งได้แก่การเปรีย บเทีย บ การจาแนก/จัดกลุ่ ม การจัดแบบรูปและการบอกรูป ร่างและ
คุณสมบัติคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจความคิดรวบยอด (Concept)
ทางคณิตศาสตร์ได้
2.2.5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในกิ จ กรรมตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Components)
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ ผ่านการทากิจกรรม (activity-based instruction) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน
ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ กระบวนการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ รวมทั้ งการน าไปสู่ ก ารสร้างนวัต กรรมใน อนาคต ด้ว ยเหตุ นี้
องค์ประกอบของกิจกรรมสะเต็มควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้ เรียน
เรียนรู้พัฒนาทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 และ STEM Literacy ซึ่งประกอบด้วย 1) ความตระหนัก
รู้ ต่ อ บทบาท ของวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ในสั งคมหรื อ ใน
ชีวิตประจาวัน 2) เสริมสร้าง ประสบการณ์ ความคุ้นเคยต่อหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ และ 3) ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการ แนวความคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน หรือในการทางานต่าง ๆ ได้ ดังนั้นส่วนประกอบ ของกิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ควรจะประกอบไปด้วย
2.2.5.1 สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์ ที่ ดี แ ละสมเหตุ สมผล ดู เชื่ อ มโยงกั บ
ชีวิตประจาวัน ได้มากเท่า ไหร่ ยิ่ งทาให้ กิจกรรมมีความเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ ต่ าง ๆ ในชี วิต (real world situation) และเพิ่ ม ความน่ าสนใจ ครูผู้ ส อนอาจจะใช้
สถานการณ์ ที่ อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานการณ์ ร ะดั บ ประเทศ หรื อ ระดั บ โลก เพื่ อ สร้ า งเสริ ม
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ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ข่าวสาร หรือประเด็นใหม่ ๆ ที่
กาลังเป็นกระแสในสังคม เช่น ประเด็นมลพิษ โลกร้อน โรคระบาด เหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่ง
สถานการณ์ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้ และทักษะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา
2.2.5.2 สิ่งท้าทาย (Challenge) ในการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทของนักเรียนใน ยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความท้าทายและสนุกสนาน ประเด็นปัญหาควรจะเป็น
เรื่องที่ท้าทายความคิด และความสามารถไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ง่ายหรือยากจนเกินกว่าระดับของ
ผู้เรียน เพราะความท้าทาย เปรีย บเสมือนแรงกระตุ้นความมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรมและเสาะ
แสวงหาข้ อ มู ล หรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะพิ ชิ ต สิ่ งท้ าทายเหล่ านั้ น ทั้ งยั งเป็ น ตั ว กระตุ้ น ความคิ ด สร้า งสรรค์
(creativity) ของผู้เรียนเพื่อให้สร้างนวัตกรรม (innovation) ที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย เช่น ครูพยายามให้
นักเรียนสร้างเครื่องดักจับแมลงที่สามารถทางานได้ในเวลากลางคืน โดยที่ในบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้า
2.2.5.3 เกณฑ์ (Criteria) การตั้งเกณฑ์ (criteria) ของความสาเร็จในการแก้ปัญหาเป็น
การตั้ งประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ ร ะดมความคิ ด ส ารวจองค์ค วามรู้และได้ ฝึ กทั ก ษะที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ออกแบบแนวทางการแก้ไขปั ญ หา (solution) ซึ่งแนวทางอาจจะเป็นได้ทั้งแนวคิด ภาพวาด หรือ
สิ่งประดิษฐ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและระดับของผู้เรียน เช่น ครูผู้สอนให้นักเรียนประดิษฐ์ร่มชูชีพ
เพื่อพยุงไข่ไก่ดิบไม่ให้ตกลงมาแตก โดยเกณฑ์วัดความสาเร็จคือการที่ไข่ไม่แตกนั่นเอง
2.2.5.4 ข้อจ ากัด (Constrains) เป็นปัจจัยที่ผู้ เรียนต้องคานึงถึงในการทากิจกรรมใดก็
ตาม อาจเป็นการจากัดที่วัสดุและอุปกรณ์ เวลาที่ใช้ จานวนคนในทีม ต้นทุน ความเสี่ยง หรือปัจจัยอื่น
ที่ผู้สอนกาหนด การกาหนดข้อจากัด เป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ลดการทดลองทาแบบลองผิดลองถูกได้ (trial and error reducing) และเป็ นการกระตุ้นให้ มีการ
วางแผนออกแบบมากขึ้ น (design processes increasing) นอกจากนี้ ก ารมี ข้ อ จ ากั ด ท าให้ มี
ผลกระทบ ต่อเกณฑ์ เช่น ถ้าเกณฑ์ในการออกแแบบร่มชูชีพเพิ่มเป็นไข่ไม่แตก และลอยในอากาศได้
นานที่สุดเท่าที่ทาได้ ผู้เรียนต้องทาการจัดลาดับความสาคัญเกณฑ์ที่มีให้สอดคล้องกับข้อจากัด จะเกิด
ภาวะที่เรีย กว่า การหาสมดุล ของผลส าเร็จ หรือ criteria trade-off ซึ่งจะช่วยฝึกฝนผู้เรียนในการ
สื่อสารและทางาน ร่วม (collaboration) กัน เพราะต้องมีการถกเถียงและอภิปรายกัน
2.2.5.5 การประเมิน ผล (Evaluation) การประเมิ น ผลเป็ นขั้ นตอนที่ ส าคัญ มากที่ สุ ด
ขั้น ตอนหนึ่ งของกิจ กรรม เนื่ องจากเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกณฑ์ และข้อจากัด เป็นการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ ออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรม (ข้ อ จ ากั ด ) และผลส าเร็ จ ของแนวทาง
การแก้ ปั ญ หา (เกณฑ์ ) จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่างยิ่งส าหรับ ผู้ เรี ยนในการเรีย นรู้การคิ ด วิเคราะห์ ห า
จุดบกพร่องและข้อดีของส่ วนประกอบ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญ หา
(solution) อีกทั้งยั งเป็ น การสร้างบรรยากาศของการแข่งขัน และสนุกสนานให้ กับผู้ เรียนเกิดแรง
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บันดาลใจในการทากิจกรรม นอกเหนือไปกว่านี้ครูผู้สอนสามารถออกแบบแนวทางในการประเมินผล
ให้ผู้เรียนได้อธิบายองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในแนวคิดย่อย ในแนวทางแก้ปัญหาก็จะสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางสะเต็มได้
2.2.5.6 จุ ด เชื่ อ มโยง (Link Points) ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้
สะเต็มศึกษา ควรจะเปิด โอกาสให้นักเรียนได้รู้ถึงความเชื่อมโยงในกิจกรรมกับองค์ความรู้ทางด้านวิชา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครูอาจจะเชื่อมโยงด้วยคาถาม หรือสอดแทรกในคาอธิบายระหว่างการทากิจกรรม
และเพื่ อให้ กิจ กรรมสะเต็มมี ความสมบูรณ์ มากขึ้น และตอบโจทย์การเชื่อมโยงสู่ ชีวิตจริง ครูควร
เชื่อมโยงการทากิจกรรมกับอาชีพด้านสะเต็ม (STEM Job) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับอาชีพ
เหล่านั้น อีกทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาด้านสะเต็ม และอาชีพทางด้านสะเต็มสามารถช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีแนวทางในการเรียนเพื่อชีวิตมากขึ้น (learning for life) (วชิร ศรีคุ้ม, 2559)
2.2.6 การวั ด และการประเมิ น ผลผู้ เรี ย นในกิ จ กรรมตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Assessment)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒ นาการความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน สะเต็มศึกษาเป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะต่าง ๆ (ทักษะในศตวรรษที่ 21) และ STEM literacy ดังนั้น
การวัดและประเมินผลจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงควรประเมินในด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม) และด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะในด้านต่าง ๆ และทัศนคติและเจตคติต่อกลุ่มวิชาสะเต็มด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สามารถสรุปและเสนอตัวอย่างแนวทางในการวัด และประเมินผลผู้เรียนได้ดังต่อไปนี้
2.2.6.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ครูผู้สอน สามารถเลือกใช้จากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งขึ้นอยู่กับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนว่าจะมีการสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในส่วนใด
ของกิจกรรมหรือไม่ หรือเพียงแต่ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาแล้ว ดังนั้นแนวทางการ
ประเมินผลสามารถแบ่ งได้ 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 1) การประเมินผลผู้ เรียนในด้านการประยุกต์ใช้
องค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ที่ ได้ เรี ย นรู้ ม าก่ อ นหน้ า นี้ (Applied Knowledge
Evaluation) 2) การประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ แนวความคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม (Constructed Knowledge Evaluation) และ 3) การประเมินผลผู้เรียนในด้าน
การเรียนรู้แนวความคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว (Mixed Evaluation)
2.2.6.2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการวัดประเมินผลด้านวิศวกรรมศาสตร์
นั้น ผู้สอนสามารถที่จะวัดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสะท้อนความเข้าใจของผู้เรียนได้
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กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ต่ อ การวั ด และประเมิ น ผลทั้ ง สิ้ น
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) Deﬁning: ระบุและกาหนดของเขตของปัญหา ซึ่งเกี่ยวกับการหาวิธีแก้ไข
ที่ ค านึ งถึ งเกณฑ์ ข องความ ส าเร็ จ และข้ อ จ ากั ด 2) Developing: การออกแบบแนวทางในการ
แก้ปัญหา ซึ่งควรเริ่มต้นจากสร้างสรรค์แนวทางที่เป็นไปได้ จากนั้นประเมินศักยภาพของแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่อหาแนวทางดีที่สุดที่เหมาะสมต่อเกณฑ์ของ ความสาเร็จ และข้อจากัด 3) Optimizing:
ปรับปรุงแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และปรับ
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยนาองค์ประกอบที่สาคัญมากกว่าแทนที่องค์ประกอบที่สาคัญ
น้อยกว่า และ 4) Communicating: การสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวกับปัญหา ขอบเขตของปัญหา แนวความคิด
ในการแก้ ปั ญ หา และแนวทางการปรับ ปรุงแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หา รวมทั้ งเข้าใจบทบาทหน้ าที่
รับผิดชอบของตนเองและ ผู้อื่นในการทางานร่วมกัน
2.2.6.3 เทคโนโลยี ในการวั ด ประเมิ น ผลด้ า นเทคโนโลยี นั้ น ผู้ ส อนสามารถใช้
Technology Literacy เป็ น พื้ น ฐานในการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย น และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เรี ย นตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของเทคโนโลยี ดังนั้นการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านเทคโนโลยีนั้น สามารถทาได้โดย
เลือกใช้จากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือสามารถใช้ตามแนวทางที่ดัดแปลงมาจาก (วชิร ศรีคุ้ม, 2559)
2.2.7 กลยุ ท ธ์ เสริม สาหรั บ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามแนวทางสะเต็ มศึ กษา (STEM
Tactics)
2.2.7.1 เทคนิ ค การจั ดการเรีย นรู้ต ามแนวทางสะเต็ มศึ กษา ทั ศ นคติ ที่ ส าคัญ ต่ อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ เต็มศึกษา
1) สะเต็มเป็นเรื่องสนุก (STEM is Fun) สิ่งที่ครูผู้สอนควรคิดเอาไว้เสมอ คือ
กิ จ กรรมใด ๆ ก็ ต ามที่ เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ส าหรั บ นั ก เรีย นในปั จ จุ บั น ควรจะสอดแทรกความ
สนุกสนานเข้าไปด้วยความสนุกไม่ได้หมายถึงไร้สาระ เพียงแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น เริ่มกิจกรรมด้วยสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับชื่อตัวการ์ตูนที่นักเรียนชอบ หรือในกิจกรรมมี
การแข่งขันชิงรางวัล ก็จะทาให้กิจกรรมการเรียนรู้สนุกมากขึ้น และนักเรียนก็มีโอกาสในเกิดการเรียนรู้
ได้มากกว่า
2) ไม่มีคาตอบที่ถูกหรือผิด (No Right or Wrong Answer) ในการทากิจกรรม
สะเต็มศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทดสอบหรือพิสูจน์สูตรสมการ หรือทฤษฎีใด ๆ เพียงแต่เน้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความรู้ทักษะกระบวนการ ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมา ดังนั้น
ผู้สอนไม่ควรยึดติดกับความถูกต้อง หรือคาตอบที่ถูกต้องมากเกินไป ควรปล่อยให้เกิดความอิสระใน
การคิด ลองผิ ดลองถูกไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาใดที่ต้องการที่จะสอดแทรกและเป็น
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เนื้ อ หาที่ ส าคัญ ต่ อ การต่อ ยอดท าความเข้าใจเรื่ องอื่ น ๆ ครูผู้ ส อนควรมี ช่ ว งเวลาในการสรุป และ
อภิปรายแนวคิดที่สาคัญนั้นอย่างจาเพาะเจาะจง เพื่อเน้นและเสริมความเข้าใจของนักเรียน
3) ลองทาดูสิ (Let’s Try) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นลงมือทาลงมือปฏิ บัติ เพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องให้ผู้เรียนได้
ทดลองทาในสิ่งที่ตนเองคิด หรือคาดคะเนไว้โดยในช่วงแรก ๆ ของการทากิจกรรมอาจจะเป็นการลง
มือท าแบบลองผิ ดลองถูกก็ ไม่ ต้องกั งวล เมื่อเวลาผ่ านไปเรื่อย ๆ ครูผู้ ส อนสามารถฝึ กให้ นัก เรีย น
พยายามคิดวิเคราะห์ให้เหตุผลกับการกระทาของตนเองมากขึ้น จนเกิดเป็นทักษะที่ติดตัวได้
4) ผู้ อ านวยความสะดวกของที ม (Facilitate Teamwork) ในกิ จ กรรมการ
จัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็ม ครูผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและได้เป็นผู้นากิจกรรมด้วย
นักเรียนเองไปพร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็ นทีม จะยิ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถ
ในการจัดการและแก้ปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยที่มีครูผู้ส อนเป็นผู้อานวยความสะดวกต่าง ๆ
ระหว่างกิจกรรม นอกจากนี้การทาแบบนี้เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความท้าทายมากขึ้น และมัก
พบว่านักเรียนช่วยกันเรียนรู้ได้ดีขึ้นอีกด้วย
5) จั ด สรรเวลาให้ ล งตั ว (Timing) ในการจัด การเรีย นรู้ต ามแนวทางสะเต็ ม
ปัญหาที่มักจะพบคือ เวลา เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนั้นครูผู้สอนต้องมี
การจัดสรรเวลาที่ดีมาก ซึ่งการวางแผนและการเตรียมตัวล่วงหน้าสาคัญมาก การเตรียมพร้อมสถานที่
อุปกรณ์ และวัสดุประกอบการทากิจกรรมให้พร้อม สามารถช่วยลดเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้
ทั้งยังเพิ่มเวลาในส่วนที่นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะไปด้วยในตัว
6) เชิญ ชวนคนอื่นให้ มีส่ว นร่วม (Invite Others) การบูรณาการเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่สาคัญของกิจกรรมสะเต็ม ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ถ้าครูผู้สอนสามารถรวมกลุ่มเพื่อนครู
ในโรงเรียนเดีย วกัน (ต่างกลุ่ มสาระวิช าก็ได้) หรือนอกโรงเรียนมาออกแบบและวางแผนการสอน
ร่วมกัน จะทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ได้บรรยากาศการทางานแบบใหม่ ๆ ซึ่งส่วนของครูผู้สอนยัง
สามารถทาให้เกิดชุ มชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน ส่วนของนักเรียนก็จะได้
ประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่ ๆ ทั้งยังสามารถประหยัดเวลาในการเรียนลงได้ หากมีการวางแผนการ
สอนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
7) ไม่จาเป็นต้องครบถ้วน (No Need to Cover All) ครูผู้สอนควรคิดไว้เสมอ
ว่า อะไรคือวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็ม ซึ่งสิ่งนั้นเองคือเป้าหมายของการ
จั ด การเรี ย นการสอน ครู ผู้ ส อนควรพยายามยึ ด โยงกั บ เป้ า หมาย (STEM Literacy) มากกว่ า ให้
ความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการครบทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แต่ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ฝึ กฝนและเรียนรู้ตามเป้ าหมายของสะเต็มศึกษา ซึ่ง
ท้ า ยที่ สุ ด ก็ จ ะเกิ ด ประโยชน์ กั บ ผู้ เ รี ย นได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ ก ารครบทั้ ง วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
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วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ ฝึกฝนและเรียนรู้ตามเป้าหมายของ
สะเต็มศึกษา ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้ไม่เต็มที่
2.2.7.2 การใช้ STEM Logbook เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม ศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และ STEM literacy ดังนั้นการติดตามและวัดประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง การใช้ STEM Logbook เป็นหนึ่งในวิธีการที่ครูผู้สอน
สามารถใช้ติดตาม และวัดประเมินผลทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ครูผู้ สอนยังสามารถสอดแทรกคาถามหรื อแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ทัศนคติ มุมมอง หรือความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ การพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน เพื่อหาปัญหาในการจัดการเรียนรู้และวิธีการแก้ไขในอนาคตได้ (วชิร ศรีคุ้ม, 2559)
2.2.8 ความจาเป็นและผลการใช้ STEM Education ในต่างประเทศ
STEM Education มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าขีดความสามารถ
ของประเทศไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในหลาย ๆ ด้านดังที่เคยเป็นมา ในขณะที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกมี
ความก้าวหน้าไปมาก โดยพบว่าผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment: PISA) และทดสอบด้ า นคณิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ สากล
(Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) ของสหรั ฐ อเมริ ก านั้ น
ต่ากว่าหลายประเทศ คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความถดถอย
ของการจัดการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2003 (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556)
นอกจากนั้นนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ลดน้อยลง
ประชากรวัยทางานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมเองก็มีจานวนน้อยลง ผลการศึกษา
ระบุว่าประชากรระดับคุณภาพที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ และกาลังทางานนั้น
ส่ ว นใหญ่ เป็ น คนต่ างชาติ ม ากกว่ าเป็ น ชาวอเมริกั น นั่ น หมายถึ งการขาดแคลนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาด้านเศรษฐกิ จ ตามมา ดั งนั้ น นโยบายการศึ กษาทางด้านสะเต็ม ศึกษา จึงเป็ น
แนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับผลการทดสอบต่าง ๆ เช่น PISA
ให้ สู งขึ้ น ส่ งผลให้ ป ระชากรมี คุ ณ ภาพและสามารถแก้ ปั ญ หาของชาติ ในด้ านอื่ น ๆ ได้ (พรทิ พ ย์
ศิริภัทราชัย, 2556 อ้างอิงจาก Rachel, 2008)
2.2.9 ความจาเป็นและผลการใช้ STEM Education ในประเทศไทย
ประเทศไทยยั งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้างความรู้ด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมน้ อยมาก ทาให้ขาดองค์ประกอบที่สาคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมและความรู้ที่ยั่งยืน สังคมไทยไม่ได้ใช้ความรู้และข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือภัยพิบัติต่าง ๆ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เพียงพอและเชื่อมโยง ขาดช่องทาง
การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคการผลิต ทาให้มีข้อจากัดในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ระบบข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่บูรณาการ และเข้าไม่ถึง จึงจาเป็นจะต้องมีการ
ปฏิรูปแนวทางการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเร่งด่วน
โจทย์ที่สาคัญและท้าทายรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคตคือการก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) ในขณะเดียวกันประเทศไทยที่กาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้มีสัดส่วนของ
ประชากรในวัยทางานลดลง การออกจากกับดักที่ต้องเพิ่มรายได้ต่อหัวประชาชาติ
ด้วยจานวนแรงงานลดลงนี้ จาต้องเพิ่มทักษะและคุณภาพของแรงงานด้านสะเต็มศึกษา
(STEM Education) น่ าจะเป็ น คาตอบที่ จะสามารถช่ว ยเพิ่ มการสร้างผลผลิ ต (Productivity) ของ
ประเทศขึ้นได้ เพราะสะเต็มศึกษา (STEM Education) จะสามารถช่วยสร้างทักษะด้านสะเต็มให้แก่
เยาวชนในระบบการศึกษา ผลิ ตกาลั งคนที่มีทักษะด้านสะเต็ม (STEM Workforce) ตลอดจนช่ว ย
ยกระดับ ทักษะขีดความสามารถทางเทคโนโลยีห รือนวัตกรรมของประชากรในวัยทางาน (Career
Development) อี กด้ ว ย โดยเฉพาะแรงงานในวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม เพื่ อให้ บ ริษั ท
เหล่านี้สามารถพัฒนาไปสู่บริษัทที่มีทักษะ และความสามารถที่จะผลิตสินค้าคุณภาพสูงได้ประเทศไทย
จ าเป็ น ต้ อ งยกระดั บ การลงทุ น ทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา จะต้ อ งยกระดั บ ขึ้ น ไปอี ก ระดั บ จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
ลงทุนนี้ ไม่เพียงแต่ในสถาบันอุดมศึกษาหรืออาชีวศึ กษา แต่จาเป็นต้องเริ่มพัฒนากาลังคนในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้
โดยครูจะต้องสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ตั้งคาถามแล้วหาคาตอบด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
ทางานเป็นกลุ่ม ในระดับมัธยมศึกษาจะต้องนาสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้มากขึ้น ดังนั้น
การเรี ย นการสอน วิ ธี ก ารวัด ผลส าหรับ สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) จะต้ อ งปรับ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนจากการเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเป็นการเรียนที่มีการลงมือปฏิบัติ
มากขึ้น ในระดับอุดมศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การผลิ ตวิศวกรในปัจจุบัน
มุ่งเน้ น การทางานในโรงงานนั้ น พบปั ญ หาว่าวิศ วกรเหล่ านี้ ท างานได้เพียงระดับ ปฏิบั ติก ารทั่ ว ไป
แต่ความสามารถในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ยังไม่มากนักอาจเนื่องมาจากความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม การใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) น่าจะช่วยให้วิศวกรเข้าใจและมี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นในการนาไปสร้างพัฒ นาสิ่งใหม่ ๆ หรือสรรค์สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ
เนื่องจากสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อองค์ความรู้
และการนางานวิจัยไปสู่การใช้จริงได้
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2.2.9.1 ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยยัง
ด้อยกว่านานาชาติ แม้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้ดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยยังมีขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าหลายประเทศ เช่น เกาหลี สิงคโปร์ และจีน ถึงแม้นักเรียนไทย
สามารถชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แต่การทดสอบความรู้และทักษะด้านการอ่าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์โดย PISA และ TIMSS แสดงให้ เห็ นว่าเยาวชนไทยยังแพ้เยาวชนอีก
หลายประเทศ สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการเรี ย นแบบท่ อ งจ าแต่ ข าดทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์
2.2.9.2 ประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ในอดีต
ประเทศไทยเคยเป็น ประเทศที่มีรายได้ต่าแต่ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยการ
พัฒนาที่อาศัยค่าแรงราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในประเทศ ในอนาคตข้างหน้า
ค่าแรงของไทยกาลังเพิ่มสูงขึ้น และทรัพยากรเริ่มขาดแคลน ดังนั้นการที่ประเทศไทยยกระดับรายได้
ให้ สู งขึ้ น อี กในปี พ.ศ. 2555 สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้
น าเสนอการบู ร ณาการยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy) เพื่อ ให้ ไทยหลุ ดพ้ น จากการเป็ น
ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง ไทยจะต้ อ งเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขั น ความสามารถด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะในการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา
2.2.9.3 กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถรองรับการแข่งขันในอนาคต
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ แสดงว่า
ในปี 2554 ประเทศไทยมีกาลังแรงงาน 39 ล้านคน แต่มีเพียง 3 ล้านคน หรือต่ากว่าร้อยละสิบของ
แรงงานทั้งหมด ที่เป็นกาลังคนที่ทางานโดยอาศัยความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรือกาลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ในจานวนนี้ร้อยละ 89 สาเร็จการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
2.2.10 กลไกในการขับเคลื่อนระบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)
คณะกรรมการสะเต็มศึกษาแห่ งชาติ (STEM Education Committee) ที่แต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรีห รือเป็น คณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กวทน.) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัต กรรมแห่ งชาติ (สวทน.) องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์แ ห่ งชาติ (อพวช.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู้ แ ทนทั้ งจากภาครัฐ และเอกชน โดยให้ ส านั ก งาน
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คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการ และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเลขานุการร่วม เป็นคณะกรรมการ
ระดับนโยบายของชาติเพื่อกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education) แห่งชาติ
ให้ บ รรลุ ผ ลโดยที่ ส ามารถตั้ ง คณะท างานภายใต้ ค ณะกรรมการสะเต็ ม ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (STEM
Education Committee) สาหรับการขับเคลื่อนและดาเนินงานแต่ละด้านตลอดจนเชิญบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้
2.2.11 ระบบการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.2.11.1 ระบบสะเต็ ม ศึก ษา (STEM Education) ระดับ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.11.2 ระบบสะเต็ มศึ ก ษา (STEM Education) ระดับ อุด มศึ ก ษา โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก และมี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ (สวทช.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.) และองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
ระดับอุดมศึกษา
2.2.11.3 ระ บ บ พั ฒ น าก าลั งค น ที่ มี ทั ก ษ ะ ด้ าน ส ะ เต็ ม (STEM Workforce
Development) โดยสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เพื่อ
การอบรมกาลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และระหว่างที่อยู่ในตลาดแรงงาน (Pre and In Service
Training)
2.2.11.4 ระบบแผนเพื่ อการส่ งเสริม และพั ฒ นาอาชี พ ส าหรับ ก าลั งคนด้านสะเต็ ม
(Career Development and Promotion Planning for STEM Workforce) โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานหลัก
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ร่ ว มกั บ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงอุ ต สาหกรรม และ
ภาคเอกชนในการวางแผนและส่งเสริมพัฒนากาลังคนด้านสะเต็ม (STEM)
2.2.11.5 ระบบบูรณาการนโยบายและแผนด้านสะเต็มศึกษา (Planning and Policy
for STEM Education) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ในการบูรณาการแผนและนโยบายด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2.11.6 ระบบการพัฒนาโครงการต้นแบบด้านสะเต็มศึกษาและการขยายผล (Pilot
Program Development for STEM Education and Scale-up) ปั จ จุ บั น มี โ ครงการต้ น แบบ/
โครงการน าร่ องที่ ป ระสบความส าเร็จจานวนหนึ่ ง (ตัว อย่างบางส่ ว นในภาคผนวก) อย่างไรก็ตาม
โครงการต้น แบบเหล่านี้ ยังสามารถรองรับนักเรียนนักศึกษาได้เป็นสั ดส่ วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
จานวนผู้เรียนทั้งหมดการสร้างความสามารถในการแข่งขันของกาลังคนของประเทศจาเป็นต้องมีมวล
วิกฤติเพี ย งพอที่จ ะขับ เคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้ จึงจาเป็ นต้องมีระบบในการประเมิน เพื่อกาหนด
(Identification) โค ร งก า ร ที่ เป็ น ต้ น แ บ บ ที่ ดี (Best Practices) เพื่ อ น า ไป ข ย า ย ผ ล ไป สู่
สถาบั น การศึ กษาอื่น ๆ อย่ างเป็ น ระบบ มี การกาหนดแผนระยะยาว รวมทั้งกาหนดบทบาทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่องผนวกรวมเป็นส่วน
หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.3 ไฟฟ้ากระแส
2.3.1 ความสาคัญของไฟฟ้า
ไฟฟ้ าเป็ น พลั งงานชนิ ด หนึ่ งที่ มนุ ษ ย์น ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ห ลายอย่าง นอกจากจะให้
แสงสว่างเวลาค่าคืนแล้ว ยังให้ความร้อนในการหุงต้มและรีดผ้า ใช้ในการหมุนมอเตอร์ เช่น เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องปั่น และเครื่องทาความเย็น ไฟฟ้าจึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิตของคนเรา
2.3.2 การเกิดไฟฟ้า
ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.3.2.1 ไฟฟ้ าสถิต คือ ไฟฟ้ าที่เกิดจากการขั ดถูกัน จากวัตถุ 2 ชนิ ด จนเกิดไฟฟ้ าขึ้ น
ชั่วคราว
2.3.2.2 ไฟฟ้ากระแส คือ ไฟฟ้าจากการหมุนของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรเป็น
เวลานาน จนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น เราเรียกไฟฟ้าแบบนี้ว่า ไฟฟ้ากระแสสลับ มีไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่
เกิดจากเซลล์ไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่าแบตเตอรี่ ซึ่งเกิดจากการทาปฏิกิริยาของสารเคมีกับโลหะ
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จนเกิดไฟฟ้าขึ้น เซลล์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งคือเซลล์ไฟฟ้าแห้งทาจากสารเคมีหลายชนิดบรรจุไว้ในก้อน
เมื่อใช้งานจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เช่น ถ่านไฟฉาย เราเรียกไฟฟ้าชนิดนี้ว่าไฟฟ้ากระแสตรง
แหล่งกาเนิดไฟฟ้าเกิดจาก
1) เกิ ดจากปฏิ กิ ริยาทางเคมี เช่ น ไฟฟ้ าจากถ่ านไฟฉาย แบตเตอรี่ รถยนต์
ภายในมีสารเคมีบรรจุอยู่ทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับโลหะจนเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น
2) เกิ ด จากเครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าหรือ ไดนาโม โดยอาศั ย หลั ก การท างานของ
ขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กเคลื่อนที่ในทองแดง
2.3.3 ที่มาของไฟฟ้าที่พวกเราใช้กัน
ที่มาของไฟฟ้ามาจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทาหน้าที่ผลิดกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่
ใช้พลังจากแรงดันไอน้า และแรงดันน้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามสายไฟฟ้า
ที่เป็ น โลหะ เข้าสู่ บ้ านเรื อนเพื่ อน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ส่ ว นประกอบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าคื อ
ไดนาโมที่ประกอบด้วยเหล็กทองแดง และแท่งแม่เหล็ก และมีการเคลื่อนที่ในแนวตัดกั นพลังงานที่ใช้
ในการหมุนไดนาโมให้อุปกรณ์ภายในเคลื่อนที่ได้ คือแรงดันไอน้าและแรงดันน้า
2.3.4 วงจรไฟฟ้า
คือทางเดินของกระแสไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดไปยังอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ และเคลื่อนที่กลับมายังแหล่งกาเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย สายไฟ
และหลอดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ามี 2 ชนิดคือ
2.3.4.1 วงจรปิด หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร ทาให้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าทางานได้เรียกว่า เปิดไฟ
2.3.4.2 วงจรเปิด หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเนื่องจากต่อไฟฟ้าไม่ครบวงจร
เรียกว่าปิดไฟ
การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จะต่อสายไฟจากถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้งจากขั้วใดขั้ว
หนึ่งไปยังหลอดไฟ และต่อกลับมาที่ถ่านไฟฉายอีกขั้วหนึ่ง เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลจากถ่านไปผ่าน
สายไฟและหลอดไฟจนครบวงจร เรียกว่า วงจรไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะต่อแบบเดียวกับ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ต่างกันคือต้องต่อสายผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นสวิตช์หรือบาลาสเพื่อตัดต่อวงจร
ปรับไฟให้เหมาะสม
ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้น เพราะความผิ ดปกติของวงจรไฟฟ้า การต่อชนวนทั่วไปจะต้องมี
ชนวนหุ้มสายไฟ หากไฟรั่วหรือสัมผัสกันจะทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น โดยกระแสไฟจะไม่ไหลผ่าน
หลอด แต่ไหลสู่แหล่งกาเนิดไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้าก่อนทาให้หลอดไฟไม่ติด และทาให้สายไฟร้อนขึ้นจน
อาจเกิดไฟไหม้ได้หรือเรียกกันว่า ไฟฟ้าช็อต
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2.3.5 วัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน
วัต ถุที่ ย อมให้ ไฟฟ้ าผ่ านได้ เรียกกัน ว่าตัว น าไฟฟ้ า เช่น ทองแดงเงินเหล็ ก สั งกะสี และ
อลูมิเนียมและวัตถุที่ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้า พลาสติก ยาง ไม้ กระดาษ
กระเบื้องเป็นต้น
2.3.6 ไดโอดเปล่งแสง light-emitting diode หรือย่อว่า LED เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอย่าง
หนึ่ง จัดอยู่ในจาพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทาง
ไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่
กับ องค์ป ระกอบทางเคมีของวัส ดุกึ่งตัวนาที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่
มองเห็น และช่วงอินฟราเรด
การต่อตัวต้านทาน แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
2.3.6.1 การต่อแบบอนุกรม เป็นการนาเอาตัวต้านทานมาต่อกันตามยาว

ภาพที่ 2.3 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
จากภาพที่ 2.3 R1 , R2 , R3 คือ ความต้านทานที่นามาต่อแบบอนุกรม
V1 , V2 , V3 คือ ความต่างศักย์ที่วัดได้บน R1 , R2 , R3
I1 , I2 , I3 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 , R2 , R3
ผลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
1) กระแสไฟฟ้า (I) ผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากัน (Iรวม หรือ IAB = I1 = I2 = I3)
2) ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม = ผลรวมของความต่างศักย์ไฟฟ้าย่อย
นั่นคือ Vรวม หรือ VAB = V1 + V2 + V3
3) Rรวม หรือ RAB
= R1 + R2 + R3
(2.1)
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2.3.6.2 การต่อแบบขนาน เป็นการนาความต้านทานแต่ละตัวมาเรียงซ้อนกัน โดยจะไป
รวมกันที่ปลายแต่ละข้าง ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
จากภาพที่ 2.4 R1 , R2 , R3 คือ ความต้านทานที่นามาต่อแบบขนาน
I
คือ กระแสรวมที่ไหลเข้า
VAB คือ ความต่างศักย์รวม
ผลของการต่อตัวต้านทานแบบขนาน
1) ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ารวม ( Vรวม = VAB = V1 = V2 = V3 )
2) กระแสไฟฟ้าที่ผ่านทั้งหมด เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
แต่ละตัว ( Iรวม = IAB = I1 + I2 + I3 )
3)

1

1

1 1 1
 
R รวม R AB R1 R 2 R 3




(2.2)

2.3.6.3 การต่อตัวต้านทานแบบผสม เป็นการต่อตัวต้านทานโดยนาตัวต้านทานมาต่อ
รวมกันทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement)
2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้า นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียน
ได้รับ ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลการสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้
สมพร เชื้อพันธ์ (2547: 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึงขนาดของความสาเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จาแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
2.4.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
การวัด และประเมิ น ผลกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ว่า การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การพิ จ ารณาผลที่ เกิ ด จากการวั ด การเรี ย นรู้ ใ นภาพรวม
การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงประกอบด้วยการประเมินความเข้าใจกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ เจตคติวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนจะส่งผลต่อจุดประสงค์ ของ
รายวิช า ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง และมาตรฐานการเรี ย นรู้ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว้ การวัด และ
ประเมินผลตัวผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงวัดและประเมิน 2 แนวทางคือการวัดและ
ประเมิน ผลตามคู่มือ Taxonomy of educational objectives ของ Bloom และการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment)
2.4.3 พฤติกรรมที่ต้องการทาการวัดประเมินผู้เรียนดังนี้
2.4.3.1 ด้ านความรู้ ค วามจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึ กถึ งสิ่ งที่ เคยเรียนรู้
มาแล้วเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์นิยาม มโนทัศน์ ข้อตกลง การจัดประเภท เทคนิควิธีการ หลักการ
กฎ ทฤษฎี และแนวคิดที่สาคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถในด้านนี้ จะแสดงออก
โดยสามารถให้คาจากัดความหรือนิยาม เล่าเหตุการณ์ จดบันทึก เรียกชื่อ อ่านสัญลักษณ์ และระลึก
ข้อสรุปได้ การวัดพฤติกรรมด้านความรู้ความจาลักษณะของข้อสอบจะถามเกี่ยวกับความรู้ความจา
ไม่เกินร้อยละยี่สิบของข้อสอบทั้งหมด
2.4.3.2 ด้ า นความเข้ า ใจ หมายถึ ง ความสามารถในการอธิ บ าย การแปลความ
การตี ความสร้ างข้อ สรุ ป ขยายความ นั กเรียนมี ค วามสามารถในด้ านนี้ จะแสดงออกโดยสามารถ
เปรียบเทียบแสดงความสัมพันธ์ การอธิบายชี้แนะ การจาแนกเข้าหมวดหมู่ ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล
จับใจความเขียนภาพประกอบ ตัดสินเลือก แสดงความเห็น อ่านกราฟแผนภูมิและแผนภาพได้
1) พฤติกรรมความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1.1) ความสามารถอธิบายความเข้าใจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
1.2) ความสามารถจาแนกหรือระบุความรู้ได้เมื่อปรากฏในรูป สถานการณ์
ใหม่
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1.3) ความสามารถแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่อีกสัญลักษณ์ หนึ่ง
2) การวัดพฤติกรรมความเข้าใจ ลักษณะของข้อสอบจะถามให้นักเรียนอธิบาย
หรือบรรยายความรู้ต่าง ๆ ด้วยคาพูดของตัวหรือให้ระบุข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ที่กาหนดให้ หรือให้แปลความหมายสถานการณ์ ที่กาหนดให้ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือแผนภาพ เป็นต้น
2.4.3.3 ด้านการนาไปใช้ เป็นการวัดความสามารถด้านการนาเอาความรู้ความเข้าใจ มา
ประยุกต์ใช้ หรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม การเขียนคาถามใน
ระดับนี้อาจเขียนคาถามความสอดคล้องระหว่างวิชาและการปฏิบัติ ถามให้อธิบาย หลักวิชา ถามให้
แก้ปัญหา ถามเหตุผลของภาคปฏิบัติ
2.4.3.4 ด้ า นการวิ เคราะห์ เป็ น การวั ด ความสามารถในการแยกแยะ หรือ แจกแจง
รายละเอียดของเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติออกเป็นระดับย่อย ๆ โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ์
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ค้ น พบข้ อ เท็ จ จริ ง และคุ ณ สมบั ติ บ างประการ ค าถามระดั บ การวิ เคราะห์ แบ่ งออก
3 ประเภท คือ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
2.4.3.5 ด้านการสังเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการรวบรวมและผสมผสานใน
ด้านรายละเอียดหรือเรื่องราวปลีกย่อย ของข้อมูลสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ความสามารถ
ดังกล่ าวเป็ น พื้ น ฐานของความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ค าถามระดั บ นี้ แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่
การสังเคราะห์ข้อความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพันธ์
2.4.3.6 ด้านการวัดและประเมินค่า เป็นการวัดความสามารถในด้านการสรุปค่าหรือตี
ราคา เกี่ยวกับเรื่องราว ความคิด พฤติกรรมว่าดี -เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เพื่อหาจุดประสงค์บาง
ประการมาอ้างโดยใช้เกณฑ์ภายในและการประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก (สมพร เชื้อพันธ์, 2547)
2.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผล
สาเร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด
สิริพร ทิพย์คง (2545: 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ชุดคาถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้าน
ต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด
สมพร เชื้อพันธ์ (2547: 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความสาเร็จหรือความสามารถในการทากิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ตั้งไว้เพียงใด
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2.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี
6 แบบดังนี้
2.4.4.1 ข้ อ สอบอั ต นั ย หรื อ ความเรีย ง (Subjective or Essay test) เป็ น ข้ อ สอบที่ มี
เฉพาะคาถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่
ละคน
2.4.4.2 ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก
แต่ตัว เลื อกดั งกล่ าวเป็ น แบบคงที่ และมีค วามหมายตรงกั นข้าม เช่น ถูก-ผิ ด ใช่ -ไม่ใช่ จริง -ไม่จริง
เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น
2.4.4.3 ข้อสอบแบบเติมคา (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคาหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
2.4.4.4 ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมคา แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคา
เป็ น ประโยคหรื อ ข้ อ ความที่ ยั งไม่ ส มบู รณ์ ) แล้ ว ให้ ผู้ ต อบเขี ย นตอบ ค าตอบที่ ต้ อ งการจะสั้ น และ
กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง
2.4.4.5 ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมี
ค่าหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับคา
หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบกาหนดไว้
2.4.4.6 ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลื อ กตอบ
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนาหรือคาถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอน
เลื อ กนั้ น จะประกอบด้ว ยตั ว เลื อ กที่ เป็น ค าตอบถู กและตัว เลื อกลวง ปกติ จะมี คาถามที่ ก าหนดให้
พิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลื อกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ และคาถามแบบ
เลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน (สมพร เชื้อพันธ์, 2547)
2.4.5 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
นั กการศึกษาหลายท่านได้กล่ าวถึงลั กษณะของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ที่ ดี (สิ ริพ ร
ทิพย์คง, 2545: 195; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 135–161)
2.4.5.1 ความเที่ยงตรง เป็นแบบทดสอบที่สามารถนาไปวัดในสิ่งที่เราต้องการวัดได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
2.4.5.2 ความเชื่อมั่น แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น คือ สามารถวัดได้คงที่ไม่ว่าจะวัด
กี่ครั้งก็ตาม เช่น ถ้านาแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองครั้งควรมี
ความสัมพันธ์กันดี เมื่อสอบได้คะแนนสูงในครั้งแรกก็ควรได้คะแนนสูงในการสอบครั้งที่สอง
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2.4.5.3 ความเป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีคาถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ความถูกต้อง
ตามหลักวิชา และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอ่านคาถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อคาถามต้องชัดเจนอ่านแล้ว
เข้าใจตรงกัน
2.4.5.4 การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู้ความจา โดยถามตาม
ตาราหรือถามตามที่ครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกว่าขั้นความรู้ความจาได้แก่ ความเข้าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
2.4.5.5 ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมีคน
ตอบถูกมากหรือตอบถูกน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบ
ข้อนั้ น ก็ ย าก ข้อสอบที่ ย ากเกิ น ความสามารถของนั กเรีย นจะตอบได้นั้ น ก็ ไม่ มี ความหมาย เพราะ
ไม่สามารถจาแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกินไปนักเรียนตอบ
ได้หมด ก็ไม่สามารถจาแนกได้เช่นกัน ฉะนั้นข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากเกินไป
ไม่ง่ายเกินไป
2.4.5.6 อานาจจาแนก หมายถึง แบบทดสอบนี้สามารถแยกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใคร
อ่อนโดยสามารถจาแนกนักเรียนออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียดตั่งแต่อ่อนสุดจนถึง
เก่งสุด
2.4.5.7 ความยุติธรรม คาถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางชี้แนะให้นักเรียนที่ฉลาด
ใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูกต้อง และไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เกียจคร้านซึ่งดูตาราอย่างคร่าว ๆ ตอบได้
และต้องเป็นแบบทดสอบที่ไม่ลาเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545)
2.5 เจตคติต่อการเรียน (Attitude Towards Learning)
2.5.1 ความหมายของเจตคติ
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 12) กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
การกระทาในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
หรือวิธีการแก้ปัญหาอื่น ๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ให้ได้ผลดี
ศิ ริ ภ รณ์ เม่ น มั่ น (2543: 57) ได้ ให้ ค วามหมาย เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง
การแสดงออก ทางด้านจิตใจที่เอื้อต่อการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การเป็นคนมีเหตุผล มีความยากรู้
อยากเห็น มีความซื่อสัตย์ มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2545) ให้ ค วามหมายของจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ไว้ ว่ า ค าว่ า จิ ต
วิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะ หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ มาจากค าว่ า Scientific mind ซึ่ ง จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย
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คุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์ การมีใจกว้าง
ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาคาตอบ ยอมรับ
เมื่อมีประจักษ์พยาน หรือเหตุผลที่เพียงพอ
สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้ให้ ความหมายของจิ ต
วิทยาศาสตร์ว่า จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความ
อยากรู้ อ ยากเห็ น ความรั บ ผิ ด ชอบและเพี ย รพยายาม ความมี เหตุ ผ ล ความมี ระเบี ย บและความ
รอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความใจกว้าง ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความประหยัด การร่วม
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ดังนั้น เจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก ซึ่งฝังลึก อยู่
ภายในจิ ต ใจของตั ว นั ก เรี ย นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการรั บ รู้ ห รื อ ผ่ า นการท ากิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ตาม
กระบวนการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งจะแสดงท่าทีบอกให้ทราบว่านักเรียนนั้นมีความรู้สึกทั้งด้านบวก
และด้านลบ เกี่ยวกับการเห็นความสาคัญและตระหนักในคุณค่าของการเรียนวิชาฟิสิกส์
2.5.2 คุณลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญและพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
บุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่น
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้ระบุคุณลักษณะผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
(1) ความอยากรู้อยากเห็น นักวิทยาศาสตร์ควรเป็นผู้มีความอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพื่อแสวงหาคาตอบที่มีเหตุผลในปัญหาต่าง ๆ และจะมีความยินดีมากที่ได้
ค้นพบความรู้ใหม่
(2) ความเพียรพยายาม นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามและไม่ท้อถอย
เมื่อมีอุป สรรคหรือมีความล้ มเหลวในการท าการทดลอง มีความตั้งใจแน่วแน่ในการเสาะแสวงหา
ความรู้ เมื่อได้คาตอบไม่ถูกต้องก็จะได้ทราบว่าวิธีการเดิมใช้ไม่ได้ ต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่
และความล้มเหลวเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องบันทึกไว้
(3) ความมี เหตุ ผ ล นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี เหตุ ผ ล ยอมรั บ ในค าอธิบ าย เมื่ อ มี
หลั ก ฐานหรือ ข้อ มู ล มาสนั บ สนุ น อย่างพอเพี ยง อธิบ ายหรือ แสดงความคิด เห็ น อย่ างมี เหตุ ผ ล หา
ความสัมพัน ธ์ของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของแนวคิดต่าง ๆ กับ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แสวงหาหลักฐานจากการสังเกตและการทดลอง เพื่อสนับสนุนหรือ คิดค้นหา
คาอธิบาย มีหลักฐานและข้อมูลอย่างเพียงพอเสมอก่อนที่จะสรุปผล เห็นคุณค่าในการใช้เหตุผล ยินดี
ให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและข้อเท็จจริง
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(4) ความซื่อสัตย์ นักวิทยาศาสตร์ต้องมีความซื่อสัตย์ บันทักผลหรือข้อมูลตามความเป็น
จริงด้วยความละเอียดถูกต้อง ผู้อื่นสามารถตรวจสอบในภายหลังได้ เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูล
ตามความเป็นจริง
(5) ความมี ร ะเบี ย บและรอบคอบ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ต้ อ งเป็ น ผู้ เห็ น คุ ณ ค่ าของความมี
ระเบียบรอบคอบและยอมรับประโยชน์ในการวางแผนการทางานและจัดระบบการทางาน นาวิธีการ
หลายๆวิธีมาตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ละเอียดถี่ถ้วนในการ
ทางาน ทางานอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีความละเอียดก่อนการตัดสินใจ
(6) ความใจกว้าง นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้มีความใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น ของ
ผู้อื่น รับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นความคิดของตน
ฝ่ายเดียว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้และพร้อมที่
จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
2.5.3 การวัดจิตวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสังเกตเห็นได้ยาก
จึงมีผู้สนใจที่จะวัดจิตวิทยาศาสตร์ของบุคคลซึ่งก็สามารถวัดได้เช่นเดียวกับการวัดเจตคติทั่ว ๆ ไป
บุ ญ ส่ ง นิ ล แก้ ว (2541) ได้ ก ล่ า วว่ า ในการวั ด เจตคติ นั้ น นิ ย มวั ด ออกมาในลั ก ษณะของทิ ศทาง
(Direction) และปริมาณหรือขนาด (Magnitude) เกี่ยวกับทิศทางจะมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวก
และทางลบ ทางบวก หมายถึง การแสดงเจตคติไปในทางที่ดี ส่วนทางลบ หมายถึง การแสดงเจตคติ
ไปในทางที่ ไม่ ดี ส่ ว นปริ มาณหรือขนาดเป็น ความเข้ม หรือความรุนแรงของเจตคติในทิ ศทางหนึ่ ง
คืออาจรุนแรงไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ซึ่งลักษณะของความเข้มหรือความรุนแรงของเจตคตินี้
เป็นระดับที่ต่อเนื่องกัน (Continuum) คือ -3 -2 0 2 3 ความเข้มที่เป็น 0 หมายถึง ไม่มีความรุนแรง
ของเจตคติ เป็นการแสดงออกที่ระดับกึ่งกลางระหว่างเจตคติทางบวกและทางลบ ถ้าประมวลวิธีการ
วัดเจตคติ ก็อาจสรุปได้ว่า เจตคติสามารถวัดได้ด้วยวิธีต่าง ๆ คือ การสังเกต (observation) วิธีการ
สัมภาษณ์ (Interview) และวิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)ปัจจุบันนิยมวัดด้วยวิธีการใช้
แบบสอบถามมากที่สุดในรูปการให้บุคคลรายงานตนเอง (Self Report) ด้วยการใช้แบบวัดหรือมาตรา
วัด (Scales) และได้กล่าวถึงวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติตามแนวของ LiKert ไว้ดังนี้
2.5.3.1 สร้างข้อความที่เป็นการแสดงออกถึงเจตคติต่อสิ่งที่จะศึกษาให้มาก ๆ ข้อความ
(มากกว่า 50 ข้อความไว้เป็นการดี) และสร้างข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการแสดงออกที่ดี (บวก) และ
ในทางที่ไม่ดี (ลบ) มีจานวนเท่าๆ กัน
2.5.3.2 นาข้อความที่สร้างแล้วพิมพ์เข้าชุด ให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาว่าเขามีความรู้สึก
นึกคิดต่อข้อความอย่างไร โดยพิจารณา 5 คาตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แล้วให้ตอบเพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อความ
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2.5.3.3 นาผลลงความเห็นของตัวอย่างแต่ละคนให้น้าหนักคะแนนเป็นรายข้อ ให้คะแนน
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ผลลงความเห็นของตัวอย่างแต่ละคนให้น้าหนักคะแนนเป็นรายข้อ
คะแนน
5
4
3
2
1

ข้อความในทางบวก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อความในทางลบ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2.5.3.4 รวมคะแนนการตอบของแต่ละบุคคลในทุก ๆ ข้อเข้าด้วยกัน ถือคะแนนเป็น
รายบุคคล นาคาตอบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจัดเรียงลาดับคะแนนมากไปหาน้อย
2.5.3.5 นาคาตอบของกลุ่มบุคคลที่ได้คะแนนมาก จานวนร้อยละ 25 ของคนทั้งหมด
และคาตอบของกลุ่มบุคคลที่ได้คะแนนน้อย จานวนร้อยละ 25 เช่นกัน เพื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
2.5.3.6 คัดเลือกข้อความที่มีค่าที ซึ่งแสดงว่าคาตอบของกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างแท้จริงโดยใช้ค่า (t-test)
2.5.3.7 นาข้อความที่คัดเลือกได้จากค่าที จัดเข้าชุดแบบวัดเจตคติ โดยนามาเรียงลาดับ
ข้อความ จากค่าที่มากที่สุดตามลาดับ แบบวัดที่จะนาไปใช้ในการศึกษาควรมีจานวนข้อความประมาณ
20-30 ข้อ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านเจตคติไว้ ดังนี้ เจตคติเป็นจิตสานึกของบุคคล ที่ก่อให้เกิด
ลักษณะนิสัยหรือความรู้สึกทางจิตใจการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ของผู้เรียนควรได้รับการประเมินเจตคติ
2 ส่วน คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมหรือมีการ
ประเมินอย่างสม่าเสมอ โดยทั่วไปพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ด้านเจตคติมีการพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอน ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ด้านเจตคติมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.

เจตคติ
การรับรู้
ตอบสนอง
เห็นคุณค่า
จัดระบบ

พฤติกรรมการแสดงออก
1.
สนใจและรับรู้ข้อสนเทศหรือสิ่งเร้าด้วยความตั้งใจ
2.
ตอบสนองต่อข้อสนเทศหรือสิ่งเร้าอย่างกระตือรือร้น
3.
แสดงความรู้สึกชื่นชอบและมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องที่เรียน
4. จัดระบบ จัดลาดับ เปรียบเทียบและบูรณาการเจตคติกับคุณค่า
เพื่อนาไปใช้หรือปฏิบัติ
สร้างคุณลักษณะ
5.
เลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

จากการศึกษาเรื่องการวัดจิตวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา เห็นสอดคล้องกันว่าสามารถวัดได้หลายรูปแบบทั้ง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมและ
การใช้ข้อเขียน แต่ในทุกรูปแบบก็ยังมีจุดอ่อนและข้อบกพร่องอยู่บ้างที่อาจวัดไม่ได้ตรงตามความเป็น
จริ ง อย่างไรก็ตามในการวิจั ยครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้เลื อกการวัดจิตวิทยาศาสตร์ในรูปแบบข้อเขียน ตาม
หลักการของ Likert เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถสร้างข้อคาถามที่ต้องการวัด ต้องการคาตอบได้
มากมาย ทั้งการวัดความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ พฤติกรรม โดยสร้าง ได้ทั้งข้อความเชิงบวกและ
ข้อความเชิงลบและสามารถถามกลับไปกลับมาในเรื่องเดียวกัน เชื่อว่าจะสามารถวัดคุณลักษณะของ
บุคคลได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แสดงว่าเป็นรูปแบบที่สามารถวัดได้
ดีกว่ารูปแบบอืน่ ๆ
2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Tseng et al. (2011) ที่ได้ศึกษาเจตคติการศึกษาแบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ (STEM) ในการเรียนรู้แบบ PjBL (project-based learning) โดยใช้
กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น โดยวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง 30 คน ที่ เป็ น ผู้ ที่ เริ่ม ทางานใหม่ ในสถาบั น
เทคโนโลยีในไต้หวัน จานวน 5 แห่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PjBL (projectbased learning) ในหลั ก สู ต ร STEM นั ก เรี ย นมี เจตคติ ต่ อ วิ ศ วกรรมเปลี่ ย นไปอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของ STEM และความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พลศั ก ดิ์ แสงพรมศร (2558) การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมี ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อ
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การเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับ
แบบปกติ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 โรงเรี ย นพยั ค ฆภู มิ วิ ท ยาคาร อ าเภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
2 ห้ องเรีย น จานวน 102 คน ได้มาโดยการสุ่ มตัว อย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริ ยา
เคมี จ านวน 7 แผน 2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่ อ ง อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนวิชาเคมี สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ Paired Samples t-test Hotelling’s T2 และ Univariate Test
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุป นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และ
เจตคติต่อการเรียนเคมี สูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ ดังนั้นควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้นาแนวคิดสะเต็ม
ศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์แ ละวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาต่อไป
โสภา มั่นเรือง (2559) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้การศึกษาแบบ STEM Education กรณีศึกษาโรงเรียน สุพรรณภูมิ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นรู้ ด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ส าหรับนั กเรียนชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ก ารศึ ก ษาแบบ STEM Education กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นสุ พ รรณภู มิ
3) ศึกษาความพึงพอใจของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การศึกษาแบบ STEM Education โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้
พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัย
พบว่ า 1) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การศึกษาแบบ STEM Education กรณีศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิมีค่า
เท่ ากั บ 86/81.33 2) ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรีย นหลั งเรียน ด้ ว ยบทเรียนคอมพิ ว เตอร์
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ช่ว ยสอนที่พั ฒ นาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นั ยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .5 และ 3) ความพึ งพอใจ
ของการใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ค่ าเฉลี่ ย 4.43 อยู่ ในระดั บ ดี และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .56 ค าส าคั ญ :
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาศาสตร์ STEM Education
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ส่งผลทาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สืบเสาะหาความรู้และวิจัยด้วย
ตนเอง นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น รู้สึกสนุก พึง พอใจและอยากเข้ามามีส่วนในการทากิจกรรม
ส่งผลทาให้ ระดับผลการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ลดช่องว่าง
ของผลสัมฤทธิ์ให้แคบลง มองเห็นประโยชน์ข องเทคโนโลยีและวิ ศวกรรมสามารถนามาใช้แก้ปัญหา
มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น มีเจตคติที่ ดีต่อการประกอบอาชีพที่
ในสาขาเกี่ ย วข้ องกับ STEM เห็ น คุ ณ ค่ าของการเรีย น รู้ และมั่ น ใจว่าสามารถส าเร็จการศึก ษาได้
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สู่ การแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงที่เผชิญหน้า และประยุกต์ใช้กับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริง และส่ งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส
และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของนั ก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นปิ ย ะมหาราชาลั ย อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครพนม นักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน จานวน 230 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) คือนักเรียนห้อง 5/5 ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา และนักเรียนห้อง 5/6 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ และชุดกิจกรรมที่ใช้ในแผน
เรื่องป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องเรือยนต์ขนไข่
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลั ย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จานวนนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน 230 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าโดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple random
sampling) คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน คือนักเรียนห้อง 5/5 ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน
4 แผน 8 ชั่วโมง ดังนี้
3.2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2 แผน 4 ชั่วโมง ได้แก่
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1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง ป้ายจราจร
อิเล็กทรอนิคส์ จานวน 2 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง เรือยนต์ขนไข่
จานวน 2 ชั่วโมง
3.2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2 แผน 4 ชั่วโมง
1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง การต่อตัว
ต้านทานและแบตเตอรี่ จานวน 2 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง มอเตอร์
กระแสตรง จานวน 2 ชั่วโมง
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3.2.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
20 ข้อ
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อวางแผนในการสอน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และการประเมินผลการเรียนรู้
ให้ตรงตามหลักสูตรกาหนด
3.3.1.3 วิเคราะห์เนื้อหา/หน่วยการเรียนรู้ จานวนหน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนปิยะ
มหาราชาลัย ได้กาหนดจานวนหน่วยกิตของวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว32204 จานวน 2 หน่วยกิต โดย
จั ดการเรี ย นการเรี ย นรู้ 4 ชั่ว โมง/สั ปดาห์ จานวน 20 สั ปดาห์ เวลารวม 80 ชั่ว โมง เพื่อกาหนด
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3.1
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ตำรำงที่ 3.1 วิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้ และระยะเวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้
หน่วยกำรเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวม

ระยะเวลำ (ชั่วโมง)
18
20
30
12
80

เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส มาใช้เป็นเนื้อหาในการทาวิจัย
จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระสาคัญ และตัวชี้วัด เพื่อนาไปกาหนดเป็น
รายละเอียดในการสร้างแผนการเรียนรู้
3.3.1.4 ศึกษาทฤษฎีและหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3.3.1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 แบบ ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแผนการการจัดการเรียนรู้ที่สร้า งขึ้นประกอบด้วย
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นดาเนินการสอน และขั้นสรุป ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2 แผน 4 ชั่วโมง ได้แก่
1.1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง ป้าย
จราจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ชั่วโมง
1.2) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 2 ไฟฟ้ า กระแส เรื่ อ ง
เรือยนต์ขนไข่ จานวน 2 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2 แผน 4 ชั่วโมง
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง การ
ต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ จานวน 2 ชั่วโมง
2.2) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 2 ไฟฟ้ า กระแส เรื่ อ ง
มอเตอร์ กระแสตรง จานวน 2 ชั่วโมง
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3.3.1.6 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาให้คาแนะนาในส่วนที่บกพร่อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด
และให้ข้อเสนอแนะ แล้วปรับปรุงแก้ไข
3.3.1.7 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาเรื่อง ป้ายจราจร และเรือยนต์ขนไข่ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
3.3.1.8 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6/4 ภาคเรี ย นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปิยะมหาราชาลั ย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม จานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 ใบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำประกอบแผนกำจัดกำรเรียนรู้
3.3.2.1 กิจกรรมป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกิจกรรม ป้ำยจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
ระบุปัญหำและเงื่อนไขและสถำนกำรณ์ที่กำหนด
เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุม
การจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อกาหนดบังคับการเคลื่อนตัวของ
จราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนาทางจราจร
สถำนกำรณ์
ในวั น ปิ ย ะมหาราช วั น ที่ 23 ตุ ล าคม ของทุ ก ปี เป็ น วั น ที่ โ รงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลั ย
จังหวัดนครพนม จัดงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ซึ่งจะจัดในเวลากลางคืนเป็นประจาทุกปี ในวัน
นั้นจะมีรถจานวนมากเข้ามาในงาน(บริเวณโรงเรียน) เราควรจัดการบอกทางด้วยวิธีการใดให้ผู้
มาร่วมงานมองเห็นชัดเจนและเข้าใจง่าย
วัตถุประสงค์
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และแบบผสม หลักการทางาน
ของ LED
2. ออกแบบและทดลองวงจรไฟฟ้า
3. ออกแบบป้ายและสร้างป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์
โดยเลือกวัสดุในการสร้างป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง
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สำระสำคัญ
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นแสง การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตในการออกแบบป้ายจราจร นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าเพื่อต่อ LED ให้ติดทุกดวง โดยอยู่ในเงื่อนไขของสถานการณ์ที่
กาหนด และวัสดุอุปกรณ์ที่จากัด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการท างานของวงจรไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง เพื่อที่จะ
สามารถประยุกต์กับสิ่งอื่นได้
วัสดุ
1. หลอด LED 20 หลอด
2. สายไฟ
3. สวิทช์ไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่ 3 V
5. ฟิวเจอร์บอร์ด 30 cm x 50 cm
6. กระดาษสติกเกอร์
7. เทปพันสายไฟ
8. สายรัด
9. แลกซีน
10. กระบะถ่าน AA
อุปกรณ์
1. คัตเตอร์ กรรไกร
2. ปากกา
3. ดินสอ
4. ยางลบ
5. ไม้บรรทัด
6. กาวแท่ง
7. คีมตัดลวด
8. บัดกรี (ตะกั่วบัดกรี)
วิธีทำ
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 7-8 คน
2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องไฟฟากระแส (การต่อวงจรแบบอนุกรม ขนาน แบบผสม)
3. ให้นักเรียนเลือกรูปแบบสัญลักษณ์จราจร และออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ให้นักเรียนเลือกวัสดุและอุปกรณ์เตรียมประดิษฐ์ และทดลอง
5. ให้นักเรียนประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
6. ให้นักเรียนต่อวงจรหลอด LED ตามแบบที่ออกไว้
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ใบงำน ป้ำยจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….……………….......………....ชั้น ......เลขที่ .......
3. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......
5. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......
7. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......

2. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
4. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
6. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
8. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......

1. ออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ................................................
กลุ่ม ........................................................

อัตรำส่วน
:

2. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรไฟฟ้า
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ............................
3. นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
4. นักเรียนบูรณาการความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใน
การออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
Science: วิทยาศาสตร์
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
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Technology: เทคโนโลยี
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
Engineering: วิศวกรรมศาสตร์
............................................................................................................................. .............................
................................................................................................................................................ ..........
Mathematics: คณิตศาสตร์
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
5. นักเรียนทดลองใช้งานป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วบันทึกผล
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. .............................
6. รูปภาพชิ้นงาน (ภาพถ่าย)

ภาพการออกแบบ

ภาพชิ้นงาน
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7. การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
7.1 ชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
7.2 นักเรียนพบปัญหาระหว่างการประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียน
ออกแบบหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
7.3 ถ้านักเรียนพบปัญหาของชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบและการประดิษฐ์ป้ายจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์กำรประเมิน
ชิ้นงำน ป้ำยจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับคะแนน

4

3

2

1

กำรดำเนินกำร
ทดลอง
ชิ้นงานแสดงถึง
ออกแบบ
มีการวางแผนที่ดี
ความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
ออกแบบที่ดี สร้าง
สามารถใช้กับสิ่ง เหมาะสม
ชิ้นงานเสร็จ
ใหม่
แปลกใหม่
สมบูรณ์ในเวลาที่
สร้างสรรค์สาม กาหนดและ
รถประยุกต์ใช้ อธิบายได้อย่างมี
กับสิ่งใหม่
เหตุผล
ชิ้นงำน

กำรออกแบบ

ชิ้นงานแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
แต่ไม่สามารถ
ประยุกต์หรือสร้าง
สิ่งใหม่ได้
ชิ้นงานมีความ
แปลกใหม่จากชิ้น
งาที่มีอยู่แล้ว

ออกแบบ
ชิ้นงานที่ดีแล
แปลกใหม่แต่ไม่
สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้
ออกแบบ
ชิ้นงานที่ดีและ
แปลกใหม่

ชิ้นงานที่มีความ
คล้ายคลึงกับ
ชิ้นงานของผู้อื่นที่
เคยทามาแล้ว

ออกแบบ
ชิ้นงาน
คล้ายคลึงกับ
ชิ้นงานที่มีผู้อื่น
ทามาแล้ว

มีการวางแผน
ออกแบบสร้าง
ชิ้นงานเสร็จใน
เวลาที่กาหนด
มีการวางแผน
ออกแบบ และ
สร้างชิ้นงานเสร็จ
แบบขยายเวลา
มีการวางแผนและ
ออกแบบแต่สร้าง
ชิ้นงานไม่สาเร็จ

กำรนำเสนอ
ดูง่าย แสดงถึง
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ สรุปผล
การทดลองที่
ถูกต้องชัดเจน
มีการนาเหตุผล
ประกอบการ
นาเสนอถูกต้อง
ชัดเจนมีการนา
เหตุผลมา
ประกอบ
การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง
นาเสนอผลการ
ทดลองถูกต้อง
การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง การ
สรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
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แยกกลุ่ม

แบบประเมิน ป้ำยจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….…………….……….……....ชัน้ ......เลขที่ ....... 2. ….……………………….……....ชั้น ...เลขที่ ......
3. ….…………………….……....ชัน้ ......เลขที่ ....... 4. ….……………………….……....ชั้น ....เลขที่ ......
5. ….………………….………....ชัน้ ......เลขที่ ....... 6. ….……………………….……....ชั้น ....เลขที่ ......
7. ….……………………………....ชั้น ......เลขที่ ....... 8. ….……………………….…....ชั้น .....เลขที่ ......
9. ….…………………….….…....ชัน้ ......เลขที่ ....... 10. ….……………….……….....ชั้น .....เลขที่ .......

วันที่ประเมิน.....................................................
รำยกำรที่ประเมิน
1. ชิ้นงานและผลการทดลอง
2. การออกแบบชิ้นงาน และการเลือกวัสดุ
3. การดาเนินการทดลอง
4. การนาเสนอ
รวม
รวมทั้งหมด

คะแนน
4

3

2

1

หมำยเหตุ
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3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีวิธีการดาเนินการ
สร้างตามขั้นตอนดังนี้
3.3.3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดแนวคิดทางการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแส เรื่องการต่อ
ตัวต้านทานและแบตเตอรี่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.3.3.2 นาข้อสอบมาวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อหาค่าความ
เที่ยงตรงกับเนื้อหา
3.3.3.3 นาข้อสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2558 จานวน 40 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสมาแล้ว
3.3.3.4 นาผลการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) เป็น
รายข้อ
3.3.3.5 จากการทดสอบพบว่ามีข้อสอบจานวน 21 ข้อ ที่มี ค่าความยากง่าย (p) ค่า
อานาจจาแนก (r) ตรงตามเกณฑ์
3.3.3.6 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบไว้จานวน 20 ข้อ และเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง .31-.74 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .41–.64 จากการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร
KR-20 คูเดอร์ริชาร์สัน (Kuder-Richardson) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
3.4.3 แบบวัดเจตคติต่อกำรเรียนวิชำฟิสิกส์
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
20 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.4.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
3.4.3.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์แบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ และเรื่องเรือยนต์ขนไข่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จัดเรียง
ความคิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งวัดใน 7 ลักษณะ ดังนี้ ความตัง้ ใจเรียน ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วย
เทคนิคสะเต็มศึกษา ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแส ความคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
ทักษะชีวิต และการทางานเป็นทีม สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงและการประยุกต์
จานวน 20 ข้อ ตรวจสอบปรับปรุงด้วยตนเอง
3.4.3.3 นาแบบวัดเจตคติที่สร้างและปรับปรุงเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษ
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขจนได้ข้อคาถามที่สมบูรณ์ จากนั้นเตรียม
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1) ความตั้งใจเรียน
1.1) ผู้เรียนไม่เล่น โทรศัพท์มือถือ facebook หรือ line ขณะทากิจกรรม
1.2) ผู้เรียนไม่คุยนอกเนื้อหาและไม่หยอกล้อกันขณะทากิจกรรม
1.3) ผู้เรียนมีการศึกษาหาความรู้มาก่อนล่วงหน้า
2) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา
2.1 ผู้เรียนสนุกกับการเรียนด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา
2.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในกาทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
2.3 ผู้เรียนมีความสุขในการทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
3) ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล
3.1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระแสและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงใช้กับประดิษฐ์เรือยนต์
3.2) เนื้อหาวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกลเป็นเรื่องเข้าใจได้ยากถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
4) ความคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
4.1) ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้
4.2) ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาขณะทากิจกรรมได้
4.3) ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออในการออกแบบและ
วางแผนการทางาน
5) ทักษะชีวิต และการทางานเป็นทีม
5.1) ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัวในการ
ทางานเป็นกลุ่มได้
5.2) ผู้เรียนสามรถเป็นผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
5.3) ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นขอผู้อื่น
6) สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
6.1) ผู้เรียนสารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ (หนังสือ อินเตอร์เน็ต
และวารสาร เป็นต้น)
6.2) ผู้เรียนสามรถใช้ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน
ในการค้นหาข้อมูลได้
6.3) ผู้เรียนสามรถใช้โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่าง
ดี
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7) การเชื่อมโยงและการประยุกต์
7.1) ผู้เรียนสามารถนาความรู้เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระวิชาได้
7.2) วิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
กล มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
7.3) ผู้เรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสไปประยุกต์หรือสร้าง
เป็นนวัตกรรมได้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดเจตคติ
มากที่สุด = 5
มาก
= 4
ปานกลาง = 3
น้อย
= 2
น้อยที่สุด = 1
เกณฑ์ประเมินแบบวัดเจตคติ
มากที่สุด = 4.21 – 5.00
มาก
= 3.41 – 4.20
ปานกลาง = 2.61 – 3.40
น้อย
= 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
3.4 กำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1 ก่อนทำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสจานวน 20 ข้อ แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.2 ทำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
3.4.2.1 กิจกรรมป้ำยจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนา
1.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน เพื่อให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
1.2) ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการถามนักเรียนว่า “มีใครฝันอยากเป็นวิศวกร
ไหม? เพราะว่าวันนี้ครูจะให้พวกเราลองสวมบทบาทสมมติว่าตัวเองเป็นวิศวกรเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่า
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วิศวกรเขาทางานกันอย่างไร หรือมีขั้นตอนการทางานเช่นไร” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่
จะเรียนและทากิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ให้
2) ขั้น สอน ในขั้นการสอนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมผ่านใบกิจกรรมที่ 1 ซึ่งจะช่วยลาดับความคิดของนักเรียนให้สามารถดาเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมได้ ดังนี้
2.1) ขั้นระบุปัญหาหรือสถานการณ์
2.1.1) ครูแจกใบสถานการณ์เรื่องป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กับใบกิจกรรมป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มและให้ แต่ละกลุ่มอ่านทาความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาหรือความต้องการ
รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกกาหนดมาให้ โดยให้นักเรียนเรียบเรียงออกมาเป็นคาพูดตามความเข้าใจ
ของนักเรียนและวาดภาพการออกแบบของนักเรียน (ซึ่งในขั้นนี้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาหรือข้อมูลหรือสถานการณ์ถูกต้องหรือไม่)
2.2) ขั้นรวบรวมสืบค้นข้อมูลและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
2.2.1) ครูให้ตัวแทนกลุ่มกลุ่มละ 2 คนออกมาสารวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ครูจัดเตรียมไว้ให้ในตะกร้าหน้าห้อง (สามารถจับต้องได้ แต่ห้ามหยิบมาที่โต๊ะ)
2.2.2) ครูเปิดโอกาสให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มได้สื บ ค้นเพื่ อรวบรวม
ข้อมูล (อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้) ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องช่วยกันวิเคราะห์
และว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง หรือความรู้เรื่องใดบ้างมาใช้ในการแก้ปัญหา และต้องสรุปองค์ความรู้ที่
ได้ จ ากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และช่ ว ยกั น วิเ คราะห์ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ น
วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ (ในขั้นนี้ ถ้านักเรียนยังไม่เคยเรียนรู้หรือฝึกทักษะตามกระบวนการนี้
มาก่อน ก็อาจไม่สามารถตอบคาถามหรือดาเนินการกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้น ครูจึงควรให้คาแนะนาแก่
นักเรียนอย่างเอาใจใส่ แต่นักเรียนต้องเป็นผู้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่
จะใช้ในการทดลองและออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาพร้อมเหตุผลเองทั้งหมด)
2.3) ขั้นออกแบบชิ้นงาน
2.3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกั นระดมความคิด เพื่อวางแผนและ
วาดรูปแสดงชิ้นงาน (การต่อวงจร การจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า) ที่แต่ละกลุ่มออกแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนนาไปทดลองแก้ปัญหาจริง พร้อมทั้งระบุจานวนและปริมาณของวัสดุที่ต้องการ
ใช้พร้อมด้วย (ในขั้นนี้จะชี้ให้เห็นว่า การที่นักเรียนแต่ล ะกลุ่มวาดรูปแสดงตัวอย่างชิ้นงานได้นั้น ต้อง
ผ่านการคิดพิจารณาอย่างเป็นลาดับขั้นเพื่อสู่การปฏิบัติทดลองแก้ปัญหาจริง)
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2.3.2) นั ก เรี ย นกลุ่ ม ไหนที่ อ อกแบบชิ้น งานเรีย บร้อ ยแล้ ว ให้ น า
กระดาษที่ออกแบบชิ้นงานนั้นมาแลกกับวัสดุอุปกรณ์ตามจานวนที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบมา แล้ วทา
การสร้างชิ้นงานตามแบบนั้นออกมา
2.4) ขั้นการทดสอบ
2.4.1) เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบชิ้นงานของ
ตนเอง โดยลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องบันทึกผลการทดลองตาม
จริงที่เกิดขึ้น ว่าชิ้นงานที่ออกแบบนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงสถานการณ์กาหนดได้หรือไม่ อย่างไร
หรือ พบปัญหาตรงจุดใดบ้าง
2.5) ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
2.5.1) นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในบาง
จุดที่ยังบกพร่อง ทาให้ชิ้นงานที่ออกแบบนั้นไม่สามารถบรรลุตามสถานการณ์ที่กาหนดเอาไว้ หรือ
อาจจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
2.5.2) เมื่อแต่ละกลุ่มทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่ม
ดาเนินการทาความสะอาดชิ้นงานของตัวเองและบริเวณรอบ ๆ โต๊ะให้เรียบร้อย พร้อมกับส่งชิ้นงานที่
ผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมาแล้ว
3) ขั้นสรุป
3.1) ครูสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาในคาบเรียนนี้ว่า “จากกิจกรรมที่
นักเรียนได้ปฏิบัติไปนั้นคือขั้นตอนหรือกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่วิศวกรใช้เพื่อออกแบบ
ชิ้นงานมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้”
3.2) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมให้เข้ากันตรงกันว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมนั้น ประกอบไปด้วย
3.2.1) ระบุปัญหาหรือสถานการณ์
3.2.2) สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
3.2.3) เลือกวิธีแก้ปัญหา หรือ ออกแบบชิ้นงาน
3.2.4) ทดสอบชิ้นงาน
3.2.5) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
3.4.2.2 กิจกรรมเรือยนต์ขนไข่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนา
1.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน เพื่อให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
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1.2) ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการถามนักเรียนว่า “มีใครฝันอยากเป็นวิศวกร
ไหม? เพราะว่าวันนี้ครูจะให้พวกเราลองสวมบทบาทสมมติว่าตัวเองเป็นวิศวกรเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่า
วิศวกรเขาทางานกันอย่างไร หรือมีขั้นตอนการทางานเช่นไร” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่
จะเรียนและทากิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ให้
2) ขั้นสอน
ในขั้นการสอนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมผ่านใบกิจกรรมที่ 1 ซึ่งจะช่วยลาดับความคิดของนักเรียนให้สามารถดาเนินกิจกรรมตาม
ขัน้ ตอนการออกแบบทางวิศวกรรมได้ ดังนี้
2.1) ขั้นระบุปัญหาหรือสถานการณ์
ครูแจกใบสถานการณ์เรื่องเรือยนต์ขนไข่ พร้อมกับใบกิจกรรมเรื อ
ยนต์ขนไข่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มอ่านทาความเข้าใจในสถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อม
ทั้งระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูก
กาหนดมาให้ โดยให้นักเรียนเรียบเรียงออกมาเป็นคาพูดตามความเข้าใจของนักเรียนและวาดภาพการ
ออกแบบของนักเรียน (ซึ่งในขั้นนี้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือข้อมูลหรือ
สถานการณ์ถูกต้องหรือไม่)
2.2) ขั้นรวบรวมสืบค้นข้อมูลและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
2.2.1) ครูให้ตัวแทนกลุ่มกลุ่มละ 2 คนออกมาสารวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ครูจัดเตรียมไว้ให้ในตะกร้าหน้าห้อง (สามารถจับต้องได้ แต่ห้ามหยิบมาที่โต๊ะ)
2.2.2) ครูเปิดโอกาสให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มได้สื บ ค้นเพื่ อรวบรวม
ข้อมูล (อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้) ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องช่วยกันวิเคราะห์
และว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง หรือความรู้เรื่องใดบ้างมาใช้ในการแก้ปัญหา และต้องสรุปองค์ความรู้ที่
ได้ จ ากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และช่ ว ยกั น วิเ คราะห์ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ น
วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ (ในขั้นนี้ ถ้านักเรียนยังไม่เคยเรียนรู้หรือฝึกทักษะตามกระบวนการนี้
มาก่อน ก็อาจไม่สามารถตอบคาถามหรือดาเนินการกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้น ครูจึงควรให้คาแนะนาแก่
นักเรียนอย่างเอาใจใส่ แต่นักเรียนต้องเป็นผู้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่
จะใช้ในการทดลองและออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาพร้อมเหตุผลเองทั้งหมด)
2.3) ขั้นออกแบบชิ้นงาน
2.3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด เพื่อวางแผนและ
วาดรูปแสดงชิ้นงาน (การต่อวงจร การจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า) ที่แต่ละกลุ่มออกแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนนาไปทดลองแก้ปัญหาจริง พร้อมทั้งระบุจานวนและปริมาณของวัสดุที่ต้อ งการ

51
ใช้พร้อมด้วย (ในขั้นนี้จะชี้ให้เห็นว่า การที่นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูปแสดงตัวอย่างชิ้นงานได้นั้น ต้อง
ผ่านการคิดพิจารณาอย่างเป็นลาดับขั้นเพื่อสู่การปฏิบัติทดลองแก้ปัญหาจริง)
2.3.2) นักเรียนกลุ่มไหนที่ออกแบบชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้นา
กระดาษที่ออกแบบชิ้นงานนั้นมาแลกกับวัสดุอุปกรณ์ตามจานวนที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบมา แล้วทา
การสร้างชิ้นงานตามแบบนั้นออกมา
2.4) ขั้นการทดสอบ
เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบชิ้นงานของตนเอง
โดยลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องบันทึกผลการทดลองตามจริงที่
เกิดขึ้น ว่าชิ้นงานที่ออกแบบนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงสถานการณ์กาหนดได้หรือไม่ อย่างไร หรือ
พบปัญหาตรงจุดใดบ้าง
2.5) ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
2.5.1) นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในบาง
จุดที่ยังบกพร่อง ทาให้ชิ้นงานที่ออกแบบนั้นไม่สามารถบรรลุตามสถานการณ์ที่กาหนดเอาไว้ หรือ
อาจจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
2.5.2) เมื่อแต่ละกลุ่มทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่ม
ดาการทาความสะอาดชิ้นงานของตัวเองและบริเวณรอบ ๆ โต๊ะให้เรียบร้อย พร้อมกับส่งชิ้นงานที่ผ่าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมาแล้ว
3) ขั้นสรุป
3.1) ครู ส รุปกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาในคาบเรียนนี้ว่า “จากกิจกรรมที่
นักเรียนได้ปฏิบัติไปนั้นคือขั้นตอนหรือกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่วิศวกรใช้เพื่อออกแบบ
ชิ้นงานมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้”
3.2) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมให้เข้ากันตรงกันว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมนั้น ประกอบไปด้วย
3.2.1) ระบุปัญหาหรือสถานการณ์
3.2.2) สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
3.2.3) เลือกวิธีแก้ปัญหา หรือ ออกแบบชิ้นงาน
3.2.4) ทดสอบชิ้นงาน
3.2.5) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
3.4.3 หลังทำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน วิชำฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสจานวน 20 ข้อ แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
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3.4.4 หลังทำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำให้นักเรียนทำแบบวัดเจตคติต่อกำรเรียน
วิชำฟิสิกส์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากทดลองผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.5.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.5.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสกับ
เกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70 ) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.3 วิเครำะห์เจตคติต่อกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้
3.6.1 สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์
3.6.1.1 ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
̅
X =

เมื่อ

̅
X
∑X
N

∑X
N

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
แทน ผลรวมของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร
แทน จานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง

(3.1)
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3.6.1.2 หาค่าร้อยละ โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538)
P=

เมื่อ

f
n

(3.2)

× 100

P แทน ค่าร้อยละ
f แทน ค่าความถี่ที่ต้องการแปลให้เป็นร้อยละ
n แทน ค่าจานวนความถี่ทั้งหมด

3.6.2 หำค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:
74)
S= √

เมื่อ S
∑ 𝑛2
(∑ 𝑛)

2

𝑛

แทน
แทน
แทน
แทน

2

𝑛 ∑ 𝑛 −(∑ 𝑛)

2

𝑛(𝑛−1)

(3.3)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

3.6.3 สถิติที่ใช้หำคุณภำพของเครื่องมือหำคุณภำพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
IOC =

เมื่อ

IOC
∑R
N

∑R
N

แทน Index of Item Objective Congruence
แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

(3.4)
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3.6.4 หำค่ำอำนำจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้วิธีของเบรนแนน
(Bernnan) ใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
B=

เมื่อ

แทน
N1 แทน
N2 แทน
U แทน
L แทน

B

U
N1

L

−N

(3.5)

2

ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
จานวนคนรอบรู้ (หรือสอบผ่านเกณฑ์)
จานวนคนไม่รู้รอบรู้ (หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์)
จานวนคนรอบรู้ ตอบถูก
จานวนคนไม่รอบรู้ ตอบถูก

3.6.5 หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
ของโลเวทท์ (Lovett) ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
k ∑ Xi −∑ X2

(3.6)

i
rcc = 1 − (k−1) ∑(X −C)
2
i

เมื่อ

rcc
k
Xi
C

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จานวนข้อของแบบทดสอบทั้งฉบับ
คะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน
คะแนนจุดตัด

3.6.6 หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนทำงวิทยำศำสตร์ขั้น บูรณำกำร
โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
KR − 20 ∶ rtt =

เมื่อ

rtt
Sx2
pi
qi
k

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

k

[1 −
k−1

∑ pi qi
S2x

]

ค่าประมาณความเที่ยงของเครื่องมือจากสูตร KR-20
ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบ
ค่าความยากของข้อสอบข้อที่ i
1 - pi
จานวนข้อสอบ

(3.7)
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3.7 หำคุณภำพของแบบวัดเจตคติต่อกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ ดังนี้
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้ วิ ธี ห าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
IOC =

เมื่อ

IOC
∑R
N

∑R

(3.8)

N

แทน Index of Item Objective Congruence
แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

3.7.1 หำค่ำอำนำจจำแนกของแบบวัดเจตคติต่อกำรเรียน โดยใช้ Item-Total Correlation
โดยใช้สูตร ดังนี้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554)
rxy =

เมื่อ rxy
X
Y
N

แทน
แทน
แทน
แทน

N ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)
√[N ∑ X2 −(∑ 𝑛)2 ][N ∑ Y2 −(∑ Y)2 ]

(3.9)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ค่ารวมของการตอบของผู้ตอบแต่ละคน
คะแนนในแต่ละข้อของผู้ตอบ
จานวนผู้ตอบ

3.7.2 หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อกำรเรียนทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Alpha Coefficient) ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
α=

เมื่อ

α
Si2
St2
k

แทน
แทน
แทน
แทน

k

[1 −
k−1

∑ S2i
S2t

]

ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
จานวนข้อของเครื่องมือ

(3.10)
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3.7.3 สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐำน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ก่อนและหลังจาก
ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา โดยใช้ t-test (Dependent Samples t-test) (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2554)
t=

∑D
N ∑ D−(∑ D)2
N−1

เมื่อ t แทน สถิติทดสอบ t-test
D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
N แทน จานวนคู่ของข้อมูล

(3.11)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการทดลองครั้ง นี้
เป็นไปตามลาดับ ดังนี้
4.1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4.1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสกับ
เกณฑ์ที่กาหนด(ร้อยละ 70 ) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1.3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียน ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
รูปแบบการ
เรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เต็ม
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
40
20
6.98
1.19
40
20
15.83
1.39

*t=.05, df=39=1.6849

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

t

df

Sig 1
tailed

8.85

37.45

39

0.000
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแส นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรี ย น โดยหลั งเรี ยนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.83 คะแนน ซึ่งสู งกว่าก่อนเรียนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.98
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 8.85 คะแนน จากการทดสอบสถิติ t ได้ค่า t
มีค่าเท่ากับ 37.45 มากกว่า 1.6849 (t.05, 39) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการ
จั ดการเรี ย นรู้ ส ะเต็มศึกษา หลั งเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
4.2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70) ดังตาราง 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับ
เกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

คะแนน
เต็ม
20

จานวน
40

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
15.83
1.394
79.13

จากตารางที่ 4.2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเท่ากับ 15.83 คิดเป็นร้อยละ 79.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
4.2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง
ไฟฟ้ากระแสอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่องไฟฟ้ากระแส
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ

ค่าเฉลี่ย

1. ผู้ เรี ย นไม่เล่ น โทรศัพท์มือถิอ facebook หรือ
line ขณะทากิจกรรม

4.03

ผลการวิเคราะห์
ค่าเบี่ยงเบน
คุณภาพ
มาตรฐาน
0.62

มาก
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่องไฟฟ้ากระแส (ต่อ)
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ
2. ผู้เรียนไม่คุยนอกเนื้อหาและไม่หยอกล้อกันขณะ
ทากิจกรรม
3. ผู้เรียนมีการศึกษาหาความรู้มาก่อนล่วงหน้า
4. ผู้เรียนสนุกกับการเรียนด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา
5. ผู้เรียนมีความกระตือรื อร้ น ในกาทากิจกรรมสะ
เต็มศึกษา
6. ผู้เรียนมีความสุขในการทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระแสและ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้กับประดิษฐ์เรือยนต์
8. เนื้ อ หาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ รื่ อ งไฟฟ้ า กระแสและการ
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเป็นเรื่องเข้าใจ
ได้ยากถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
9. ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และสร้ า ง
นวัตกรรมได้
10. ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาขณะ
ทากิจกรรมได้
11. ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ
ในการออกแบบและวางแผนการทางาน
12. ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่นและมีความสามารถใน
การปรับตัวในการทางานเป็นกลุ่มได้
13. ผู้เรียนสามรถเป็นผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบ
14. ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับความ
คิดเห็นขอผู้อื่น

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์
ค่าเบี่ยงเบน
คุณภาพ
มาตรฐาน

4.35
3.63
4.70

0.80
0.77
0.52

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.53
4.68

0.78
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

4.65

0.53

มากที่สุด

4.63

0.59

มากที่สุด

4.63

0.54

มากที่สุด

4.65

0.58

มากที่สุด

4.20

0.56

มาก

4.73

0.45

มากที่สุด

4.25

0.67

มากที่สุด

4.50

0.75

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่องไฟฟ้ากระแส (ต่อ)
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ
15. ผู้เรียนสารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
(หนังสือ อินเตอร์เน็ต และวารสาร เป็นต้น)
16. ผู้ เรี ย นสามรถใช้ คอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์
เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน ในการค้นหาข้อมูลได้
17. ผู้เรียนสามรถใช้โปรแกรมสานักงาน (Microsoft
Office) ได้เป็นอย่างดี
18. ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้เชื่อมโยงกันระหว่าง
กลุ่มสาระวิชาได้
19. วิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ รื่ อ งไฟฟ้ า กระแสและการเปลี่ ย น
พลั ง งานไฟฟ้ า เป็ น พลั ง งานกล มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ชีวิตประจาวัน
20. ผู้เรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสไป
ประยุกต์หรือสร้างเป็นนวัตกรรมได้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์
ค่าเบี่ยงเบน
คุณภาพ
มาตรฐาน

4.50

0.60

มากที่สุด

4.68

0.62

มากที่สุด

4.48

0.55

มากที่สุด

4.23

0.70

มากที่สุด
มาก

3.95

0.75

4.55
4.43

0.68
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส โดยวัดจาก
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จานวน
20 ข้อ จากตารางที่ 4.3 ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ เรื่องฟ้ากระแสอยู่
ในระดับมากที่สุด จานวน 16 ข้อ จาก 20 ข้อ และมีเจตคติในระดับมาก เพียง 4 ข้อซึ่งได้แก่ข้อที่ 1,
3, 11 และ 19
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสรายหัวข้อ

พฤติกรรม

ข้อที่

1. ความตั้งใจ
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิค
สะเต็มศึกษา
3. ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสและ
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
4. ความคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
5. ทักษะชีวิต และการทางานเป็นทีม
6. สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
7. การเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้
ค่าเฉลี่ย

1-3

ผลการวิเคราะห์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
มาตรฐาน
4.00
0.79
มาก

4-6

4.63

0.65

มากที่สุด

7-8
9-11
12-14
15-17
18-20
1-20

4.64
4.49
4.55
4.24
4.20
4.43

0.56
0.59
0.66
0.59
0.74
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เจตต่อวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยวัดจากแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นราย
หัวข้อ 7 หัวข้อ โดยวัดจากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่านัก เรียนมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ เรื่องฟ้ากระแสอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 6 หัวข้อได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา ความเข้าใจใน
เนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น ความคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
ทักษะชีวิต และการทางานเป็นทีม สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ส่วนด้านความความตั้งใจ และ
การเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ จะมีเจตคติอยู่ในระดับมากเท่านั้น
จากการศึกษาวิเคราะห์เจตต่อวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยวัดจากแบบวัดเจตคติต่อ
การเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยเฉลี่ย
ทั้งหมดเท่ากับ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติเองจนสาเร็จลุล่วงตามภาระกิจที่ครูมอบหมายให้เป็นอย่างดี นักเรียน
เกิดความภูมิใจที่ได้ ใช้ความรู้ของตัวเองเพื่อให้ลุล่วงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้นสามารถตอบข้อสอบได้มากขึ้น
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้า
กระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่กาลังศึกษาอยู่ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.1.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
5.1.2 เพื่อเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิช าฟิสิ กส์ เรื่องไฟฟ้ ากระแส ของนัก เรี ย น
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
5.1.3 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
5.2 สมมติฐานของงานวิจัย
5.2.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5.2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
5.2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส แบบสะเต็มศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสอยู่ในระดับมาก
5.3 สรุปผล
5.3.1 จากการศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน เท่ากับ 6.89 (SD = 1.19) คะแนน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เท่ากับ 15.83 (SD = 1.39) คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง จะเห็ นว่า
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบค่า t ได้ค่า t มีค่าเท่ากับ 37.45 มากกว่า
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1.6849 (t.05, 39) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
5.3.2 จากการศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เท่ากับ 15.83 คิดเป็นร้อยละ 79.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
5.3.3 จากการศึกษาวิเคราะห์เจตต่อวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยวัดจากแบบวัดเจตคติต่อ
การเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึ กษา โดยเฉลี่ย
ทั้งหมดเท่ากับ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่ องจากนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติเองจนสาเร็จลุล่วงตามภาระกิจที่ครูมอบหมายให้เป็นอย่างดี นักเรียน
เกิดความภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองเพื่อให้ลุล่วงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้นสามารถตอบข้อสอบถูกมากขึ้น
5.4 อภิปรายผล
ผลการวิจัยการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีลักษณะเน้น
ผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้น
สิ่งต่าง ๆ และเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี
การสร้างความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทายความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหา
อย่างมีความหมายในภาวะที่จากัด เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน แล้วใช้กระบวนการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้แก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขที่กาหนดให้โดยมีความต้องตามและภาวะจากัด
ในขณะทากิจกรรมป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ มีนักเรียนบางกลุ่มต่อวงจรหลอด LED จานวน
20 หลอดแบบอนุกรมแล้วหลอด LED ไม่สว่าง นักเรียนเกิดความสงสัย ตั้งสมมติฐานว่าแรงดันไฟฟ้า
ไม่พอ ต่อผิดขา เป็นต้น นักเรียนลองผิดลองถูกและปรึกษากันในกลุ่ม ครูจึงเน้นย้าให้ศึกษาข้อมูลการ
ต่อวงจร LED อีกรอบ นักเรียนศึกษาข้อมูลแล้วได้คาตอบเกิดความภูมิใจในตนเองที่ค้นพบคาตอบของ
ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองในภารกิจต่อไป ในกิจกรรมเรือยนต์ขน
ไข่นักเรียนเกิดความสงสัยว่าขณะเรือแล่นในสระน้า ทาไมหลอด LED กระพริบและสว่างน้อยลงกว่า
มอเตอร์หมุ่นตอนที่ยังไม่เอาใพพัดลงน้า นาไปสู่การอภิปรายในห้องเรียนเพื่อได้คาตอบต่อไป และยัง
เกิดคาถามต่าง ๆ ในห้องเรียนว่าหากเปลี่ยนสีหลอด LED เป็นสีแดงจะทาให้เห็นชัดขึ้นหรือไม่ หาก
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ต้องการให้ป้ายจราจรใช้งานได้นานขึ้นต้องต่อวงจรแบตเตอรี่แบบใด ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของเรือ
มีอะไรบ้าง เรือขนาดที่ใช้งานได้จริงต้องมีมอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ คาถามเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่นักเรียนได้รับภาระกิจแล้วลงมือปฏิบัติจ ริงด้วยตนเอง ทาให้เกิด
ความคิดและคาถามที่หลากหลาย นั่นเพราะนักเรียนได้สังเกตผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะ
นาไปสู่การถามคาถาม การอธิบาย การอภิปรายร่วมกับครูและเพื่อนในห้องเรียน หาข้อสรุป และ
การศึกษาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองต่อไป
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกั บประสาท เนืองเฉลิม (2557) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่จาเป็นใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การท่องจาอย่างเดียว ทา
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันถาม ร่วมกันแก้ปัญหา (ประสาท เนืองเฉลิม,
2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ
STEM รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอ้อย สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาคุณภาพของหลักสูตร
จากการประเมิน ของผู้เชี่ยวชาญ จากการทดลองใช้ห ลักสูตร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 65)
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ Tseng et al. (2011) ที่ได้ศึกษาเจตคติ การศึก ษาแบบบูร ณาการวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ในการเรียนรู้แบบ PjBL (project-based
learning) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่เป็นผู้ที่เริ่มทางานใหม่
ในสถาบันเทคโนโลยีในไต้หวัน จานวน 5 แห่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PjBL
(project-based learning) ในหลั ก สู ต ร STEM นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ต่ อ วิ ศ วกรรมเปลี่ ย นไปอย่ า งมี
นัยสาคัญ นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของ STEM และความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของพลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และ เจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน และเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ ซึ่งได้ผล
สรุปว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี สูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ
5.5 ข้อเสนอแนะ
5.5.1 ครูผู้สอนควรเตรียมความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้พร้อมก่อนที่จะจัดการจัดการเรียนรู้บูรณา
การสะเต็มศึกษา
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5.5.2 คานึงถึงเวลาควรจัดสรรให้เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของนักเรียน เพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอบแบบสะเต็มศึกษาเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
5.5.3 คานึงถึงแหล่งเงินทุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม เพราะเป็นกิจกรรมที่
ต้องลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา ฟิสิกส์ 4
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สาระที่ 5: พลังงาน

รหัสวิชา ว32204
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 4.00 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. สาระสาคัญ/ความคิดรอบยอด
ไดโอดเปล่งแสง light-emitting diode หรือย่อว่า LED เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอย่างหนึ่ง จัดอยู่
ในจาพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้า
ปรากฏการณ์ นี้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ electroluminescence สี ข องแสงที่ เ ปล่ ง ออกมานั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนาที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่มองเห็น
และช่วงอินฟราเรด( https://th.wikipedia.org/wiki/)
การต่อตัวต้านทาน แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
1.1 การต่อแบบอนุกรม เป็นการนาเอาตัวต้านทานมาต่อกันตามยาว

รูปที่ 1 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
จากรูปที่ 1

R1 , R2 , R3 คือ ความต้านทานที่นามาต่อแบบอนุกรม
V1 , V2 , V3 คือ ความต่างศักย์ที่วัดได้บน R1 , R2 , R3
I1 , I2 , I3 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 , R2 , R3
ผลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
1) กระแสไฟฟ้า (I) ผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากัน (Iรวม หรือ IAB = I1 = I2 = I3)
2) ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม = ผลรวมของความต่างศักย์ไฟฟ้าย่อย
นั่นคือ Vรวม หรือ VAB = V1 + V2 + V3
3) Rรวม หรือ RAB = R1 + R2 + R3

(1)
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1.2 การต่อแบบขนาน เป็นการนาความต้านทานแต่ละตัวมาเรียงซ้อนกัน โดยจะไปรวมกันที่
ปลายแต่ละข้าง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
จากรูปที่ 2

R1 , R2 , R3 คือ ความต้านทานที่นามาต่อแบบขนาน
I
คือ กระแสรวมที่ไหลเข้า
VAB คือ ความต่างศักย์รวม
ผลของการต่อตัวต้านทานแบบขนาน
1) ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันเท่ากับความต่างศักย์
ไฟฟ้ารวม ( Vรวม = VAB = V1 = V2 = V3 )
2) กระแสไฟฟ้าที่ผ่านทั้งหมด เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
แต่ละตัว ( Iรวม = IAB = I1 + I2 + I3 )
3)

1

1

1 1 1
 
R รวม R AB R1 R 2 R 3




(2)

1.3 การต่อตัวต้านทานแบบผสม เป็นการต่อตัวต้านทานโดยนาตัวต้านทานมาต่อรวมกันทั้งแบบ
อนุกรมและแบบขนาน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้
ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีแก้ปัญหาหรือออกแบบชิ้นงาน
ทดสอบชิ้นงาน และ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
2. ผลการเรียนรู้
สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และทดลองเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์และการต่อตัว
ต้านทาน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สามารถต่อวงจรไฟฟ้า เลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
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3.2 สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้เพื่อออกแบบชิ้นงานเพื่อ
แก้ปัญหาที่เผชิญหน้าได้
3.3 ประดิษฐ์ และอธิบายการทางานของป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ตัวต้านทานและการต่อตัวต้านทาน
4.2 หลอด LED
4.3 ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า
4.4 กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นนา
(1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม
(2) ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการถามนักเรียนว่า “มีใครฝันอยากเป็นวิศวกรไหม? เพราะว่า
วันนี้ครูจะให้พวกเราลองสวมบทบาทสมมติว่าตัวเองเป็นวิศวกรเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าวิศวกรเขาทางาน
กันอย่างไร หรือมีขั้นตอนการทางานเช่นไร” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและทา
กิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ให้
5.2 ขั้นสอน
ในขั้นการสอนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมผ่านใบ
กิจกรรมที่ 1 ซึ่งจะช่วยลาดับความคิดของนักเรียนให้สามารถดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมได้ ดังนี้
ขั้นระบุปัญหาหรือสถานการณ์
(1) ครูแจกใบสถานการณ์เรื่องป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับใบกิจกรรมป้ายจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มและให้ แต่ละกลุ่มอ่านทาความเข้าใจในสถานการณ์ที่กาหนดให้
พร้อมทั้งระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ถูกกาหนดมาให้ โดยให้นักเรียนเรียบเรียงออกมาเป็นคาพูดตามความเข้าใจของนักเรียนและวาดภาพ
การออกแบบของนักเรียน (ซึ่งในขั้นนี้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือข้อมูล
หรือสถานการณ์ถูกต้องหรือไม่)
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ขั้นรวบรวมสืบค้นข้อมูลและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(2) ครูให้ตัวแทนกลุ่มกลุ่มละ 2 คนออกมาสารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในตะกร้า
หน้าห้อง (สามารถจับต้องได้ แต่ห้ามหยิบมาที่โต๊ะ)
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สืบค้นเพื่อรวบรวมข้อมูล (อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์
ของนั ก เรี ย นได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ) ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องช่วยกันวิเคราะห์และว่าจะต้องใช้ข้อมูล
ใดบ้าง หรือความรู้เรื่องใดบ้างมาใช้ในการแก้ปัญหา และต้องสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
และช่ว ยกัน วิเคราะห์ เพื่อประกอบการตั ดสิ นใจเลื อ กใช้วัส ดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่ องมือ (ในขั้น นี้ ถ้านั กเรี ย นยั งไม่เคยเรียนรู้ห รือฝึ กทักษะตามกระบวนการนี้มาก่อน ก็อาจไม่
สามารถตอบคาถามหรือดาเนินการกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้น ครูจึงควรให้คาแนะนาแก่นักเรียนอย่างเอา
ใจใส่ แต่นักเรียนต้องเป็ นผู้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะใช้ในการ
ทดลองและออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาพร้อมเหตุผลเองทั้งหมด)
ขั้นออกแบบชิ้นงาน
(4) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด เพื่อวางแผนและวาดรูปแสดงชิ้นงาน (การต่อ
วงจร การจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์ใ นวงจรไฟฟ้า) ที่แต่ละกลุ่มออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนนาไป
ทดลองแก้ปัญหาจริง พร้อมทั้งระบุจานวนและปริมาณของวัสดุที่ต้องการใช้พร้อมด้วย (ในขั้นนี้จะ
ชี้ให้เห็นว่า การที่นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูปแสดงตัวอย่างชิ้นงานได้นั้น ต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่าง
เป็นลาดับขั้นเพื่อสู่การปฏิบัติทดลองแก้ปัญหาจริง)
(5) นักเรียนกลุ่มไหนที่ออกแบบชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้นากระดาษที่ออกแบบชิ้นงานนั้น
มาแลกกับวัสดุอุปกรณ์ตามจานวนที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบมา แล้วทาการสร้างชิ้นงานตามแบบนั้น
ออกมา
ขั้นการทดสอบ
(6) เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบชิ้นงานของตนเอง โดยลงมือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องบันทึกผลการทดลองตามจริงที่เกิดขึ้น ว่าชิ้นงานที่
ออกแบบนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงสถานการณ์กาหนดได้หรือไม่ อย่างไร หรือ พบปัญหาตรงจุด
ใดบ้าง
ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
(7) นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในบางจุดที่ยังบกพร่อง ทาให้
ชิ้นงานที่ออกแบบนั้นไม่สามารถบรรลุตามสถานการณ์ที่กาหนดเอาไว้ หรืออาจจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
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(8) เมื่อแต่ละกลุ่มทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการทาความ
สะอาดชิ้นงานของตัวเองและบริเวณรอบ ๆ โต๊ะให้เรียบร้อย พร้อมกับส่งชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมมาแล้ว
5.3 ขั้นสรุป
(1) ครูสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาในคาบเรียนนี้ว่า “จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติไป
นั้นคือขั้นตอนหรือกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่วิศวกรใช้เพื่อออกแบบชิ้นงานมาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้”
(2) ครู และนั กเรี ย นช่วยกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมให้ เข้ากัน
ตรงกันว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมนั้น ประกอบไปด้วย
(2.1) ระบุปัญหาหรือสถานการณ์
(2.2) สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
(2.3) เลือกวิธีแก้ปัญหา หรือ ออกแบบชิ้นงาน
(2.4) ทดสอบชิ้นงาน
(2.5) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6.1 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 4 สสวท.
6.2 ใบความรู้เรื่องตัวต้านทาน และการต่อตัวต้านทาน
6.3 คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต
7. การวัดและประเมินผล
7.1 ชิ้นงานออกแบบ
7.2 ใบกิจกรรมเรื่อง ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
8. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บันทึกผลหลังการสอน
รายวิชา ฟิสิกส์ 4 ว 32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1. จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/.....

จานวนนักเรียน ( คน)

2. ผลการสอน
2.1) ความเหมาะสมของระยะเวลา ( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้
2.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา ( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้
2.3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) ต้องปรับปรุง
2.4) ความเหมาะสมของสื่อการสอนที่ใช้
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) ต้องปรับปรุง
2.5) พฤติกรรม/การมีส่วนร่วมของนักเรียน
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุง
( ) ต้องปรับปรุง
( ) พอใช้
( ) พอใช้
( ) พอใช้

3. ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………..…………. ผู้สอน/ผู้บันทึก
(นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง)
ตาแหน่ง ครู
…………/…………./…………
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ชื่อกิจกรรม ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ระบุปัญหาและเงื่อนไขและสถานการณ์ที่กาหนด
เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อ กาหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด
หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนาทางจราจร
สถานการณ์
ในวัน ปิ ย ะมหาราช วัน ที่ 23 ตุล าคม ของทุกปี เป็นวันที่โ รงเรียนปิยะมหาราชาลั ย จังหวัด
นครพนม จัดงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ซึ่งจะจัดในเวลากลางคืนเป็นประจาทุกปี ในวันนั้นจะมีรถ
จานวนมากเข้ามาในงาน (บริเวณโรงเรียน) เราควรจัดการบอกทางด้ว ยวิธีการใดให้ผู้ มาร่ว มงาน
มองเห็นชัดเจนและเข้าใจง่าย
วัตถุประสงค์
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และแบบผสม หลักการทางานของ LED
2. ออกแบบและทดลองวงจรไฟฟ้า
3. ออกแบบป้ายและสร้างป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดย
เลือกวัสดุในการสร้างป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง
สาระสาคัญ
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นแสง การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน กิจกรรมนี้
นั กเรี ย นจะได้รั บ ความรู้ เกี่ย วกับ เรื่ องเรขาคณิตในการออกแบบป้ายจราจร นักเรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าเพื่อต่อ LED ให้ติดทุกดวง โดยอยู่ในเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กาหนด และ
วัสดุอุปกรณ์ที่จากัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กเรี ย นมีความรู้ ความเข้า ใจในการทางานของวงจรไฟฟ้ า และอิเล็ กทรอนิ กส์ สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง เพื่อที่จะสามารถ
ประยุกต์กับสิ่งอื่นได้
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วัสดุ
1. หลอด LED 20 หลอด
2. สายไฟ
3. สวิทช์ไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่ 3 V
5. ฟิวเจอร์บอร์ด 30 cm x 50 cm
6. กระดาษสติกเกอร์
7. เทปพันสายไฟ
8. สายรัด
9. แลกซีน
10. กระบะถ่าน AA
อุปกรณ์
1. คัตเตอร์ กรรไกร
2. ปากกา
3. ดินสอ
4. ยางลบ
5. ไม้บรรทัด
6. กาวแท่ง
7. คีมตัดลวด
8. บัดกรี (ตะกั่วบัดกรี)
วิธีทา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 7-8 คน
2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องไฟฟากระแส (การต่อวงจรแบบอนุกรม ขนาน แบบผสม)
3. ให้นักเรียนเลือกรูปแบบสัญลักษณ์จราจร และออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ให้นักเรียนเลือกวัสดุและอุปกรณ์เตรียมประดิษฐ์ และทดลอง
5. ให้นักเรียนประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
6. ให้นักเรียนต่อวงจรหลอด LED ตามแบบที่ออกไว้
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ใบงาน ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….…………………….………....ชั้น ......เลขที่ .......
3. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......
5. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......
7. ….……………………….……....ชั้น ......เลขที่ .......

2. ….…………………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
4. ….…………………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
6. ….…………………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
8. ….…………………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......

1. ออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ................................................
กลุ่ม ........................................................

อัตราส่วน
:
2. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรไฟฟ้า
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
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3. นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
4. นักเรียนบูรณาการความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใน
การออกแบบป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
Science: วิทยาศาสตร์
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................... ......................
Technology: เทคโนโลยี
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
Engineering: วิศวกรรมศาสตร์
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
Mathematics: คณิตศาสตร์
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
5. นักเรียนทดลองใช้งานป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วบันทึกผล
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
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6. รูปภาพชิ้นงาน (ภาพถ่าย)

ภาพการออกแบบ

ภาพชิ้นงาน
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7. การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
7.1 ชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 นักเรียนพบปัญหาระหว่างการประดิษฐ์ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนออกแบบหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 ถ้านักเรียนพบปัญหาของชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบและการประดิษฐ์ป้ายจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับคะแนน

4

3

2

1

การดาเนินการ
ทดลอง
ชิ้นงานแสดงถึง
ออกแบบ
มีการวางแผนที่ดี
ความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
ออกแบบที่ดี สร้าง
สามารถใช้กับสิ่ง เหมาะสม
ชิ้นงานเสร็จ
ใหม่
แปลกใหม่
สมบูรณ์ในเวลาที่
สร้างสรรค์สาม กาหนดและ
รถประยุกต์ใช้ อธิบายได้อย่างมี
กับสิ่งใหม่
เหตุผล
ชิ้นงาน

การออกแบบ

ชิ้นงานแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
แต่ไม่สามารถ
ประยุกต์หรือสร้าง
สิ่งใหม่ได้
ชิ้นงานมีความ
แปลกใหม่จากชิ้น
งาที่มีอยู่แล้ว

ออกแบบ
ชิ้นงานที่ดีแล
แปลกใหม่แต่ไม่
สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้
ออกแบบ
ชิ้นงานที่ดีและ
แปลกใหม่

ชิ้นงานที่มีความ
คล้ายคลึงกับ
ชิ้นงานของผู้อื่นที่
เคยทามาแล้ว

ออกแบบ
ชิ้นงาน
คล้ายคลึงกับ
ชิ้นงานที่มีผู้อื่น
ทามาแล้ว

มีการวางแผน
ออกแบบสร้าง
ชิ้นงานเสร็จใน
เวลาที่กาหนด
มีการวางแผน
ออกแบบ และ
สร้างชิ้นงานเสร็จ
แบบขยายเวลา
มีการวางแผนและ
ออกแบบแต่สร้าง
ชิ้นงานไม่สาเร็จ

การนาเสนอ
ดูง่าย แสดงถึง
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ สรุปผล
การทดลองที่
ถูกต้องชัดเจน
มีการนาเหตุผล
ประกอบการ
นาเสนอถูกต้อง
ชัดเจนมีการนา
เหตุผลมา
ประกอบ
การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง
นาเสนอผลการ
ทดลองถูกต้อง
การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง การ
สรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
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แยกกลุ่ม
แบบประเมิน ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….…………….……….……....ชัน้ ......เลขที่ ....... 2. ….……………………….……....ชั้น ...เลขที่ ......
3. ….…………………….……....ชัน้ ......เลขที่ ....... 4. ….……………………….……....ชั้น ....เลขที่ ......
5. ….………………….………....ชัน้ ......เลขที่ ....... 6. ….……………………….……....ชั้น ....เลขที่ ......
7. ….……………………………....ชั้น ......เลขที่ ....... 8. ….……………………….…....ชั้น .....เลขที่ ......
9. ….…………………….….…....ชัน้ ......เลขที่ ....... 10. ….……………….……….....ชั้น .....เลขที่ .......

วันที่ประเมิน....................................................
รายการที่ประเมิน
1. ชิ้นงานและผลการทดลอง
2. การออกแบบชิ้นงาน และการเลือกวัสดุ
3. การดาเนินการทดลอง
4. การนาเสนอ
รวม
รวมทั้งหมด

คะแนน
4

3

2

1

หมายเหตุ
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แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแส เรื่อง เรือยนต์ขนไข่
รายวิชา ฟิสิกส์ 4
รหัสวิชา ว32204
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 5 : พลังงาน
เวลา 4.00 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. สาระสาคัญ/ความคิดรอบยอด (รายละเอียดของเนื้อหา อยู่ในเอกสารประกอบการสอน)
กระแสไฟฟ้ า (Electric current) คื อ ประจุ ไ ฟฟ้ า ที่ เ คลื่ อ นที่ เกิ ด จากการเคลื่ อ นที่ ข อง
อิเล็กตรอนอิสระจากศักย์ไฟฟ้าต่าไปหาศักย์ไฟฟ้าสูง
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive force หรือ emf) หมายถึง พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่ วยประจุ
ที่แหล่งกาเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมบ์ หรือ โวลต์
จากความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ถ้าให้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน (ที่เขียนว่า emf = 1.5 V) ต่อกับ
วงจรไฟฟ้าที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวนา 1 คูลอมบ์ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะมีค่า 1.5 จูล
แหล่งกาเนิดไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานให้แก่ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในวงจรไฟฟ้าที่
ต่อกับแหล่งกาเนิดนั้น ซึ่งนิยมบอกเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ได้แก่
1.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Cell)
หลักการ เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ ปฏิกิริยา
เคมีภายในเซลล์ทาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ มี 2 ประเภท
1.1.1 เซลล์ปฐมภูมิ เป็นเซลล์ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันที และเมื่อใช้จนไม่มีกระแสไฟฟ้าใน
วงจรก็ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก เช่น ถ่านไฟฉาย
1.1.2 เซลล์ทุติยภูมิ เป็นเซลล์ที่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งสามารถทาให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว
เซลล์เพิ่มขึ้นดังเดิม โดยการอัดไฟหรือประจุไฟ (Charge) เช่น แบตเตอรี่รถยนต์
1.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)
หลักการ เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น
ไดนาโม จะทางานเมื่อทาให้แกนของไดนาโมหมุนจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วของไดนาโม
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1.3 คู่ควบความร้อน(Thermocouple)
หลักการ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเชื่อมต่อโลหะ 2 ชนิดทาให้เกิดความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างโลหะทั้งสอง ประกอบด้วยโลหะ 2 ชนิดที่โดยโลหะหนึ่งพร้อมจะให้อิเล็กตรอนอิสระ
มากกว่าอีกโลหะหนึ่ง
1.4 เซลล์สุริยะ (Solar cell)
หลักการ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา 2 ชั้น
ประกบกัน และมีขั้วต่างกัน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่ นบนจะทาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่ าง
แผ่นบนและแผ่นล่าง เซลล์สุริยะ 1 เซลล์ ให้กระแสไฟฟ้า 25-30 mA/ 1cm2 ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
0.5 โวลต์
1.5 แหล่งกาเนิดไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต
นักวิทยาศาสตร์พบว่า มีความต่างศักย์เกิดขึ้นในมนุษย์และสัตว์ ความรู้นี้ได้นาไปใช้ในการ
สร้างเครื่องช่วยตรวจหัวใจ เรียกว่า อิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟ (electrocardiograph) ช่วยให้แพทย์
วินิจฉัยโรคหัวใจได้ถูกต้อง
การนาไฟฟ้า คือ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวกลาง เรียกตัวกลางนั้นว่า “ตัวนาไฟฟ้า” มีค่า
ขึ้นกับค่าความต่างศักย์ที่ที่ต่อคร่อมระหว่างตัวนานั้น
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้ ระบุ
ปัญหาหรือสถานการณ์ สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีแก้ปัญหาหรือออกแบบชิ้นงาน ทดสอบ
ชิ้นงาน และ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
2. ผลการเรียนรู้
สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์เกี่ยวกับการกระแสไฟฟ้าในตัวนา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สามารถต่อวงจรไฟฟ้า เลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้เพื่อออกแบบชิ้นงานเพื่อ
แก้ปัญหาที่เผชิญหน้าได้
3.3 ประดิษฐ์ และอธิบายการทางานของเรือยนต์ขนไข่
3.4 บอกแหล่งกาเนิดไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับ
พลังงานรูปอื่นได้
3.5 อธิบายการนาไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ตลอดจนตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาไฟฟ้า
ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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4. สาระการเรียนรู้
4.1 มอเตอร์กระแสตรง
4.2 หลอด LED
4.3 ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า
4.4 กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นนา
1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม
2) ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการถามนักเรียนว่า “มีใครฝันอยากเป็นวิศวกรไหม? เพราะว่า
วันนี้ครูจะให้พวกเราลองสวมบทบาทสมมติว่าตัวเองเป็นวิศวกรเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าวิศวกรเขาทางาน
กันอย่างไร หรือมีขั้นตอนการทางานเช่นไร” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและทา
กิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ให้
5.2 ขั้นสอน
ในขั้นการสอนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมผ่านใบ
กิจกรรมที่ 1 ซึ่งจะช่วยลาดับความคิดของนักเรียนให้สามารถดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมได้ ดังนี้
ขั้นระบุปัญหาหรือสถานการณ์
1) ครูแจกใบสถานการณ์เรื่องเรือยนต์ขนไข่ พร้อมกับใบกิจกรรมเรือยนต์ขนไข่ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มอ่านทาความเข้าใจในสถานการณ์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งระดมสมองช่วยกัน
วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปั ญหาหรื อความต้องการ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกกาหนดมาให้ โดยให้
นั กเรี ย นเรี ย บเรี ย งออกมาเป็ น คาพูดตามความเข้าใจของนักเรียนและวาดภาพการออกแบบของ
นักเรียน (ซึ่งในขั้นนี้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือข้อมูลหรือสถานการณ์
ถูกต้องหรือไม่)
ขั้นรวบรวมสืบค้นข้อมูลและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
2) ครูให้ตัวแทนกลุ่มกลุ่มละ 2 คนออกมาสารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในตะกร้า
หน้าห้อง (สามารถจับต้องได้ แต่ห้ามหยิบมาที่โต๊ะ)
3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สืบค้นเพื่อรวบรวมข้อมูล (อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์
ของนั ก เรี ย นได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ) ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ
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สถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องช่วยกันวิเคราะห์และว่าจะต้องใช้ข้อมูล
ใดบ้าง หรือความรู้เรื่องใดบ้างมาใช้ในการแก้ปัญหา และต้องสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
และช่ว ยกัน วิ เคราะห์ เพื่อประกอบการตั ดสิ นใจเลื อ กใช้วัส ดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่ องมือ (ในขั้น นี้ ถ้านั กเรี ย นยั งไม่เคยเรียนรู้ห รือฝึ กทักษะตามกระบวนการนี้มาก่อน ก็อาจไม่
สามารถตอบคาถามหรือดาเนินการกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้น ครูจึงควรให้คาแนะนาแก่นักเรียนอย่างเอา
ใจใส่ แต่นักเรียนต้องเป็นผู้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะใช้ในการ
ทดลองและออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาพร้อมเหตุผลเองทั้งหมด)
ขั้นออกแบบชิ้นงาน
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด เพื่อวางแผนและวาดรูปแสดงชิ้นงาน (การต่อ
วงจร การจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า) ที่แต่ละกลุ่มออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนนาไป
ทดลองแก้ปัญหาจริง พร้อมทั้งระบุจานวนและปริมาณของวัสดุที่ต้องการใช้พร้อมด้วย (ในขั้นนี้จะ
ชี้ให้เห็นว่า การที่นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูปแสดงตัวอย่างชิ้นงานได้นั้น ต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่าง
เป็นลาดับขั้นเพื่อสู่การปฏิบัติทดลองแก้ปัญหาจริง)
5) นักเรียนกลุ่มไหนที่ออกแบบชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้นากระดาษที่ออกแบบชิ้นงานนั้นมา
แลกกับ วัส ดุอุป กรณ์ตามจ านวนที่แต่ล ะกลุ่ มได้ออกแบบมา แล้ ว ทาการสร้างชิ้นงานตามแบบนั้น
ออกมา
ขั้นการทดสอบ
6) เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบชิ้นงานของตนเอง โดยลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ได้กาหนดไว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องบันทึกผลการทดลองตามจริงที่เกิดขึ้น ว่าชิ้นงานที่
ออกแบบนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงสถานการณ์กาหนดได้หรือไม่ อย่างไร หรือ พบปัญหาตรงจุด
ใดบ้าง
ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
7) น าข้อมูล ที่ได้จ ากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในบางจุดที่ยังบกพร่อง ทาให้
ชิ้นงานที่ออกแบบนั้นไม่สามารถบรรลุตามสถานการณ์ที่กาหนดเอาไว้ หรืออาจจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
8) เมื่อแต่ละกลุ่มทาการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มดาการทาความสะอาด
ชิ้นงานของตัวเองและบริเวณรอบ ๆ โต๊ะให้เรียบร้อย พร้อมกับส่งชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมมาแล้ว
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5.3 ขั้นสรุป
1) ครูสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาในคาบเรียนนี้ว่า “จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปนั้น
คือขั้นตอนหรือกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่วิศวกรใช้เพื่อออกแบบชิ้นงานมาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้”
2) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมให้เข้ากันตรงกัน
ว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมนั้น ประกอบไปด้วย
2.1) ระบุปัญหาหรือสถานการณ์
2.2) สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
2.3) เลือกวิธีแก้ปัญหา หรือ ออกแบบชิ้นงาน
2.4) ทดสอบชิ้นงาน
2.5) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6.1) หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 4 สสวท.
6.2) ใบความรู้เรื่องตัวต้านทาน และการต่อตัวต้านทาน
6.3) คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต
7. การวัดและประเมินผล
7.1) ชิ้นงานออกแบบ
7.2) ใบกิจกรรมเรื่อง เรือยนต์ขนไข่
8. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
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บันทึกผลหลังการสอน
รายวิชา ฟิสิกส์ 4 ว 32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1. จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/…..

จานวนนักเรียน ( คน)

2. ผลการสอน
2.1) ความเหมาะสมของระยะเวลา ( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
2.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา ( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
2.3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
2.4) ความเหมาะสมของสื่อการสอนที่ใช้
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
2.5) พฤติกรรม/การมีส่วนร่วมของนักเรียน
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
3. ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………….............................................................................………………………
ลงชื่อ ………………………..…………. ผู้สอน/ผู้บันทึก
(นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง)
ตาแหน่ง ครู
…………/…………./…………

93
ชื่อกิจกรรม เรือยนต์ขนไข่
ระบุปัญหาและเงื่อนไขและสถานการณ์ที่กาหนด
ต้องการขนไข่ข้ามคลองในตอนกลางคืนให้ นั กเรียนสร้ างเรื อส าหรับ การขนไข่โ ดยต่ อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบใบพัดและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
ภารกิจของนักเรียนคือ สร้างเรือที่สามารถรองรับไข่ได้ 1 ใบ และมีไฟส่องสว่าง โดยมีระบบ
มอเตอร์ใบพัด และแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ซึ่งนักเรียนจะออกแบบอย่างไรก็ได้ที่ทาให้เรือมีความเร็วที่สุด
พร้อมกับรับน้าหนักไข่ได้
วัตถุประสงค์
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และพลังงานความร้อน
2. ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ออกแบบและสร้างเรือตามกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยเลือกวัสดุในการสร้างเรือที่
เหมาะสม
4. วิเคราะห์และเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
กล และพลังงานความร้อน
รายละเอียด
สาระสาคัญ
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล และพลั งงานความร้อน กิจกรรมนี้นักเรียนนักเรียน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตในการออกแบบเรือให้มีความสามรถในการรับน้าหนักและล่องได้
เร็ว และการต่อวงจรไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า
และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนของเรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทางานของวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และพลังงาน
ความร้อน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์กับสิ่งอื่นได้
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วัสดุ
1. หลอด LED 2 หลอด
2. สายไฟดาแดง
3. โฟม ขนาด หนา 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว
4. ฟิวเจอร์บอร์ด
5. ยางรัด
6. แบตเตอรี่ 12 โวลต์
7. มอเตอร์สาหรับใช้กับไฟฟ้า 12 โวลต์
8. สวิทช์ไฟฟ้า
9. เหล็กขนาดเล็ก
10. ใบพัด
11. ไข่
อุปกรณ์
1. คัดเตอร์
2. ไม้บรรทัด
3. กาวลาเท็กซ์
4. บัดกรี
5. เทปพันสายไฟ
6. ปืนกาว และกาวแท่ง
7. แล็คซีน
8. ดินสอ ปากกา ยางลบ
9. กรรไกร
วิธีทา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 7-8 คน
2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องไฟฟากระแส และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
3. ให้นักเรียนออกแบบเรือสาหรับขนไข่ วาดภาพแบบจาลองพร้อมบอกอัตราส่วน
4. ให้นักเรียนเลือกวัสดุและอุปกรณ์เตรียมประดิษฐ์ และทดลองเรือยนต์ขนไข่
5. ให้นักเรียนประดิษฐ์เรือยนต์ที่รองรับน้าหนักของไข่ ตามขนาดและรูปแบบที่ออกแบบไว้
6. ให้นักเรียนต่อวงจรหลอด LED และชุดมอเตอร์ กับแบตเตอรี่ ให้เรือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้
พร้อมขนไข่ไปด้วย
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แบบบันทึกกิจกรรม เรือยนต์ขนไข่
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….…………………………….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 2. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
3. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 4. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
5. ….…………………………….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 6. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
7. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 8. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
9. ….…………………………….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 10. ………………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
1. ออกแบบเรือยนต์ขนไข่
เรื่อง ................................................
กลุม่ ........................................................

อัตราส่วน
:

2. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของเรือและการต่ออุปกรณ์เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
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3. นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการประดิษฐ์เรือ
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
4. นักเรียนบูรณาการความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ในการออกแบบเรือยนต์ขนไข่อย่างไร
Science: วิทยาศาสตร์
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
Technology: เทคโนโลยี
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
Engineering: วิศวกรรมศาสตร์
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
Mathematics: คณิตศาสตร์
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
5. นักเรียนทดลองใช้เรือขนไข่เป็นระยะทาง 5 เมตร แล้วบันทึกผล
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
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6. รูปภาพชิ้นงาน (ภาพถ่าย)

ภาพการออกแบบ

ภาพชิ้นงาน
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7. การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
7.1 ชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 นักเรียนพบปัญหาระหว่างการประดิษฐ์เรือยนต์ขนไข่ที่นักเรียนออกแบบหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 ถ้านักเรียนพบปัญหาของชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบและการประดิษฐ์ นักเรียนปรับปรุง
และแก้ไขอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน เรือยนต์ขนไข่
ระดับคะแนน

4

3

2

1

การดาเนินการ
ทดลอง
ชิ้นงานแสดงถึง ออกแบบชิ้นงาน มีการวางแผนที่ดี
ความคิด
เหมาะสม แปลก ออกแบบที่ดี สร้าง
สร้างสรรค์
ใหม่สร้างสรรค์ ชิ้นงานเสร็จ
สามารถใช้กับสิ่ง สามรถ
สมบูรณ์ในเวลาที่
ใหม่
ประยุกต์ใช้กับสิ่ง กาหนดและ
ใหม่
อธิบายได้อย่างมี
เหตุผล
ชิ้นงาน

ชิ้นงานแสดงถึง
ความคิด
สร้างสรรค์แต่ไม่
สามารถประยุกต์
หรือสร้างสิ่งใหม่
ได้
ชิ้นงานมีความ
แปลกใหม่จาก
ชิ้นงาที่มีอยู่แล้ว
ชิ้นงานที่มีความ
คล้ายคลึงกับ
ชิ้นงานของผู้อื่น
ที่เคยทามาแล้ว

การออกแบบ

การนาเสนอ

ออกแบบชิ้นงาน
ที่ดีแลแปลกใหม่
แต่ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้

ดูง่าย แสดงถึง
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ สรุปผล
การทดลองที่
ถูกต้องชัดเจน
มีการนาเหตุผล
ประกอบการ
นาเสนอถูกต้อง
ชัดเจนมีการนา
เหตุผลมา
ประกอบ

มีการวางแผน
ออกแบบสร้าง
ชิ้นงานเสร็จใน
เวลาที่กาหนด

ออกแบบชิ้นงาน มีการวางแผน
ที่ดีและแปลก
ออกแบบ และ
ใหม่
สร้างชิ้นงานเสร็จ
แบบขยายเวลา
ออกแบบชิ้นงาน มีการวางแผนและ
คล้ายคลึงกับ
ออกแบบแต่สร้าง
ชิ้นงานที่มีผู้อื่น ชิ้นงานไม่สาเร็จ
ทามาแล้ว

การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง
นาเสนอผลการ
ทดลองถูกต้อง
การนาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง การ
สรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง
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แบบประเมิน เรือยนต์ขนไข่
แยกกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................
สมาชิก
1. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 2. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
3. ….…………………………….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 4. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
5. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 6. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
7. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 8. ….……………………….……....ชั้น .....เลขที่ ......
9. ….…………………….……….……....ชั้น ......เลขที่ ....... 10. ….…………………….……....ชั้น .....เลขที่ .......
วันที่ประเมิน.....................................................
รายการที่ประเมิน
1. ชิ้นงานและผลการทดลอง
2. การออกแบบชิ้นงาน และการเลือกวัสดุ
3. การดาเนินการทดลอง
4. การนาเสนอ
รวม
รวมทั้งหมด

4

คะแนน
3
2

1

หมายเหตุ
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แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ …………………. ปี
ตอนที่ 2
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมาเพื่อถามความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่องเรือยนต์ขนไข่
2. การประเมินนี้ไม่มีผลต่อคะแนน หรือผลการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด
3. แบบวัดเจตคติมีทั้งหมด 4 ด้าน ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับการ
ประเมินที่ท่านเห็นว่าตรงกับรายการประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยมาก
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ความตั้งใจเรียน
1. ผู้เรียนไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ facebook หรือ line ขณะทากิจกรรม
2. ผู้เรียนไม่คุยนอกเนื้อหาและไม่หยอกล้อกันขณะทากิจกรรม
3. ผู้เรียนมีการศึกษาหาความรู้มาก่อนล่วงหน้า
รวม
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา
4. ผู้เรียนสนุกกับการเรียนด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา
5. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในกาทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
6. ผู้เรียนมีความสุขในการทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
รวม
ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระแสและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงใช้กับประดิษฐ์เรือยนต์
8. เนื้อหาวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานกลเป็นเรื่องเข้าใจได้ยากถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
รวม
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รายการประเมิน
ความคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
9. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้
10. ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาขณะทากิจกรรมได้
11. ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออในการออกแบบ
และวางแผนการทางาน
รวม
ทักษะชีวิต และการทางานเป็นทีม
12. ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัวในการ
ทางานเป็นกลุ่มได้
13. ผู้เรียนสามรถเป็นผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
14. ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นขอผู้อื่น
รวม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
15. ผู้เรียนสารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ (หนังสือ
อินเตอร์เน็ต และวารสาร เป็นต้น)
16. ผู้เรียนสามรถใช้ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือ
สมาร์ทโฟน ในการค้นหาข้อมูลได้
17. ผู้เรียนสามรถใช้โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) ได้เป็น
อย่างดี
รวม
การเชื่อมโยงและการประยุกต์
18. ผู้เรียนสามารถนาความรู้เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระวิชาได้
19. วิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
20. ผู้เรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสไปประยุกต์หรือ
สร้างเป็นนวัตกรรมได้
รวม
สรุปรวมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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105
ตัวอย่าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้ากระแส

106

107

108
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ภาคผนวก ข
ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูลการวิจัย

110

ภาพที่ ข.1 ออกแบบชิ้นงาน

111

ภาพที่ ข.2 ชุดอุปกรณ์ทาป้ายจราจรแอลอีดี

ภาพที่ ข.3 ต่อระบบวงจรไฟฟ้า

112

ภาพที่ ข.4 ชิ้นงานป้ายไฟแอลอีดี

ภาพที่ ข.5 ระบบวงจรป้ายไฟแอลอีดี
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ภาพที่ ข.6 การนาเสนอป้ายไฟแอลอีดี

ภาพที่ ข.7 ชุดอุปกรณ์สร้างเรือยนต์ขนไข่

114

ภาพที่ ข.8 การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

115

ภาพที่ ข.9 สร้างชิ้นงาน
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ภาพที่ ข.10 นาเสนอการออกแบบ

ภาพที่ ข.11 ทดลองชิ้นงาน
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทางาน

ตาแหน่ง
สถานทีท่ างาน

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ครู
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

