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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในชั้นปีที่ 4 ก่อนจะออกไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ด้วยการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมสะเต็มที่ด�ำเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง (CTgineering) และศึกษาผลของการใช้
รูปแบบซีทีจิเนียริ่งนี้ในประเด็นของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของ
นักศึกษา โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สอดคล้องกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและรูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มที่ใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบซีทีจิเนียริ่งที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการได้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไปในชัน้ ปีที่ 4 ทีเ่ รียนอยูใ่ นวิทยาลัย
การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และรูปแบบที่ใช้ในงานวิจัย คือ รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง ซึ่งเป็น
รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นของการจัด
การเรียนรู้ 6 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นท้าทายความสามารถ (Challenging) ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล
(Collecting) ขั้นที่ 3 ขั้นประมวลผลข้อมูล (Processing) ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างชิ้นงาน (Creating) ขั้นที่
5 ขั้นน�ำเสนอข้อมูล (Presenting) และขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Assessing) โดยได้ท�ำการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการกับนักศึกษาก่อนและหลังจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบ
ซีทีจิเนียริ่ง 8 แผน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบวัดความพึงพอใจ
ผลการวิจัย พบว่า
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1. ได้รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นท้าทายความสามารถ ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นประมวลผลข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างชิ้นงาน ขั้นที่ 5 ขั้นน�ำเสนอข้อมูล และขั้นที่ 6 ขั้นประเมิน
ผล
2. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษารายด้านและภาพรวม
หลังจากเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทจี เิ นียริง่ เพือ่ พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง กิจกรรมสะเต็ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
Abstract
The purposes of this study were to enhance general science pre-service students’
integrated science process skills by using STEM activities through CTgineering Model and
to study the results of the STEM activities through CTgineering Model implementation on
the students’ integrated science process skills and the students’ satisfaction. The
researcher analyzed critical thinking skills model that conform to integrated science
process skills and engineering design process in STEM activities model and then synthesized CTgineering Model to enhance integrated science process skills.
The samples used in the study were general science pre-service students studying in
academic year 2018 at College of Teacher Education at Phranakhon Rajabhat University.
The CTgineering model, the model for enhancing integrated science process skills, that
consists of 6 steps as follow; step 1 Challenging, step 2 Collecting, step 3 Processing, step
4 Creating, step 5 Presenting, and step 6 Assessing were used in this study. The samples
were cluster sampling which the integrated science process skills were measured before
using STEM activities through CTgineering Model. The instruments used in the research
were 8 lesson plans that used several STEM activities through CTgineering Model, the
integrated science process skills test and satisfaction test. The research results revealed
that:
1. Get the CTgineering model for enhancing integrated science process skills, that
consists of 6 steps as follow; step 1 Challenging, step 2 Collecting, step 3 Processing, step
4 Creating, step 5 Presenting, and step 6 Assessing.
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2. The pre-service students’ scores of each integrated science process skills and
in total mean scores after using STEM activities through CTgineering Model were statistically higher than the students’ mean scores before using STEM activities through CTgineering Model at the 0.05 level of significance.
3. The pre-service students’ satisfaction scores after using the STEM activities
through CTgineering Model were high.
Keywords: CTgineering Model, STEM activities, Integrated science process skills
บทน�ำ
การศึกษาของประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ สําหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษาหาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
มีจิตวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยวิชาวิทยาศาสตร์สามารถ
บูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่เรียกว่า รูปแบบ STEM ซึ่งย่อมาจาก
Science, Technology, Engineering, and Mathematics เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะ
ของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาวิชาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดย มนตรี จุฬาวัฒนทล
(2556ข : 16) ได้กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือ วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สะเต็ ม ศึ ก ษาจะฝึ ก ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก วิ ธี คิด การตั้ ง ค� ำ ถาม แก้ ป ั ญ หาและสร้ า งทั ก ษะการหาข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท�ำให้ผู้เรียนรู้จักน�ำองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่าง
ๆ มาบูรณาการกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาส�ำคัญ ๆ ที่พบในชีวิตจริง สะเต็มศึกษาจึงมักเน้นการท�ำโครงการแก้
ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยวิธบี รู ณาการความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กอ่ ให้เกิดเทคโนโลยี
ที่ใช้ประโยชน์
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ เ ร่ ง ผลั ก ดั น แนวทางการจั ดการศึ ก ษาระบบ
“สะเต็มศึกษา” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทยและการศึกษาในประชาคมอาเซียน โดยเริ่ม
จากความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างวิสัย
ทัศน์การเป็นผู้น�ำทางวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจ และกลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปรับ
เปลี่ยนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป นอกจากนี้สะเต็มศึกษายังเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิด และทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วม
ของผู ้ เ รี ย นกั บ ข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี การสร้ า งความยื ด หยุ ่ น ในเนื้ อ หาวิ ช า ความท้ า ทาย
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ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของสะเต็มศึกษาจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะทําให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง (พรทิพย์
ศิริภัทราชัย, 2556 : 55) ปัจจุบันองค์ความรู้บูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) หรือที่เรียกว่าสะเต็ม (STEM)
นับเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่า
ประเทศใดที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรู้สะเต็มอยู่ในระดับสูงก็อนุมานได้ว่า ประเทศนั้นมีความได้
เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียน
การสอนสะเต็มเป็นประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสะเต็มศึกษา
มักเน้นการทําโครงการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่โดยบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556ก : 5)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะส�ำคัญยิ่งและจ�ำเป็นต้องให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
และเป็นเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการส�ำรวจตรวจสอบเพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ (Akinbobola and Afolabi, 2010 : 235) ซึ่งการจัดการเรียนสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยเฉพาะทักษะการตั้ง
สมมติฐาน ทักษะการก�ำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ส�ำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ (อุษา นาคทอง,
ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล และ นฤมล ยุตาคม, 2550 : 392) ดังนั้น ครูผู้สอนควรปรับการเรียน เปลี่ยน
การสอนเพื่อให้สอดรับกับตัวผู้เรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ซึ่งในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสามารถพัฒนาได้ในทุกระดับ ซึ่งกระท�ำได้โดยใช้สิ่งเร้า
และวิธีการที่เหมาะสม กระตุ้นให้บุคคลได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการได้ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการให้กับผู้เรียนควรใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น มีการท�ำกิจกรรมกลุ่มและแสดงผลงาน
และควรเน้นให้มีการปฏิบัติจริงด้วย (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556 : 53)
จากปัญหาและความเป็นไปได้ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างรูปแบบซีทจี เิ นียริง่ (CTgineering Model) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณที่เน้นให้ผู้ที่รับข้อมูลมาได้พิจารณาข้อมูลนั้นด้วยการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การยอมรับหรือ
เชื่อถือข้อมูลนั้นว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในกิ จ กรรมสะเต็ ม ที่ เ น้ น การแก้ ป ั ญ หาด้ ว ยการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ รวมทั้งสามารถน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมท�ำให้ผู้เรียน
สนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายการเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบซีทีจิเนียริ่ง ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในกิจกรรมสะเต็ม
2. เพื่อศึกษาผลการน�ำรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง ไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในกิจกรรมสะเต็มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษา
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการใช้รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการในกิจกรรมสะเต็ม
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ได้ รู ป แบบและแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมสะเต็ ม เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ให้กับนักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับแนวการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
2. ได้กิจกรรมสะเต็มที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นได้
3. ผูเ้ รียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการซึง่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในเนือ้ หาวิชา
อื่น ๆ ได้
4. เป็นแนวทางให้ผู้สอนวิชาอื่น ๆ ได้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แนวคิดส�ำคัญที่เกี่ยวกับการใช้รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในกิจกรรม
สะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ซึ่งกิจกรรมสะเต็มเป็นการบูรณาการ
ใน 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และน�ำไปใช้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ก�ำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2561 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ที่เรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพส�ำหรับครู เพื่อศึกษาผลการน�ำ
รูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการแก่ผู้เรียน
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การสร้างรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ในกิจกรรมสะเต็มส�ำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่ก�ำลัง
ศึกษาในวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
14 สาขาวิชา ทั้งหมด 420 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ที่ก�ำลังศึกษาในวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
2. ตัวแปรส�ำคัญในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม จ�ำนวน 8 แผน
แผนละ 3 คาบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพส�ำหรับครู โดยการศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม แล้วสร้างแผนการจัด
การเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม จากนั้นน�ำแผนการจัด
การเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดกิจกรรมสะเต็ม จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจความเหมาะสมของเนื้อหา
ความสอดคล้องของจุดประสงค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มตามรูปแบบและ
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนั้นน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาการประถมศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�ำหรับครูประถมศึกษา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทดลอง แล้วน�ำไปปรับปรุงเพื่อใช้
ในการวิจัยต่อไป
3.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณาการ แล้ ว สร้ า งแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการเป็นแบบทดสอบแบบเขียนบรรยายโดยก�ำหนดสถานการณ์ที่เป็นค�ำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ร่วม
วิจยั ได้แสดงความคิดเห็นและสามารถถ่ายทอดความคิดเหล่านัน้ ด้วยการเขียนสือ่ ความสะท้อนถึงสติปญ
ั ญา
ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการ
อย่างเหมาะสม มีคุณค่า ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่
ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ทักษะการก�ำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
คือ 4, 3, 2, 1 และ 0 จ�ำนวน 6 ข้อใหญ่ แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย รวมมี 30 ข้อย่อย คะแนนเต็ม 120 คะแนน
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ใช้เวลาในการท�ำ  2 ชั่วโมง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการกับตัวชี้วัด (IOC) และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พิจารณา พร้อม
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
3.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการท�ำกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นี้ สร้างตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นกรอบ
ในการสร้างค�ำถาม แล้วสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ข้อค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 18 ข้อค�ำถาม ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหา
และเวลา และภาพรวมของการเรียน จากนั้นน�ำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
3 ท่าน เพื่อตรวจความถูกต้องและเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจัย ได้ด� ำเนิ นการวิจัยเพื่ อศึก ษาความสามารถในทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการโดยใช้รูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็มของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาลัยการฝึกหัดครู และในการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการทดลองด้วยตนเอง และ
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการท�ำกิจกรรมสะเต็ม
ขั้นที่ 2 ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนการท�ำกิจกรรมสะเต็มด้วย
รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
ขั้นที่ 3 ด�ำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็ม เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ
ขั้นที่ 4 ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และวัดความพึงพอใจต่อการ
ท�ำกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งหลังท�ำกิจกรรม
ขันที่ 5 น�ำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการท�ำกิจกรรมสะเต็ม หลังท�ำ
กิจกรรม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 หาค่าสถิตพิ นื้ ฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการด้วยรูปแบบซีทจี เิ นีย
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ริง่ ในกิจกรรมสะเต็มก่อนเรียนและหลังเรียน โดยน�ำข้อมูลไปหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS
5.2 เปรียบเทียบความสามารถในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วย
รูปแบบซีทีจิเนียริ่งในกิจกรรมสะเต็มก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent Samples
สรุปผลการวิจัย
1. ได้ รู ป แบบซี ที จิ เ นี ย ริ่ ง ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์รูปแบบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและรูปแบบ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นท้าทายความสามารถ
(Challenging) ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล (Collecting) ขั้นที่ 3 ขั้นประมวลผลข้อมูล (Processing)
ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างชิ้นงาน (Creating) ขั้นที่ 5 ขั้นน�ำเสนอข้อมูล (Presenting) และขั้นที่ 6 ขั้นประเมิน
ผล (Assessing)
2. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งก่อนท�ำการศึกษาและหลังท�ำการศึกษา ดังในตารางที่ 1

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

คะแนนเต็ม

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาชั้นปี
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการของนักศึกษา
ที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก่อนเรียนและหลังเรียน (N = 30)
    ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก่อนเรียนและหลังเรียน (N = 30)

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
2. ทักษะการกาหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ
3. ทักษะการกาหนด
ตัวแปรและควบคุมตัวแปร
4. ทักษะการทดลอง
5. ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
โดยรวม

24
24

38

ก่อนการใช้แผนการจัด หลังการใช้แผนการจัด
กิจกรรมสะเต็มด้วย
กิจกรรมสะเต็มด้วย
รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
รูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
Mean
S.D.
Mean
S.D.
9.50
2.71
18.42
1.37
10.03
2.85
18.92
1.58

t



6.62
4.32

0.05
0.05

24

11.34

1.63

19.82

1.00

2.91

0.05

24
24

13.34
9.54

1.44
1.23

21.53
20.54

0.89
1.12

6.00
5.73

0.05
0.05

120

53.75

1.97

99.23

1.19

3.63

0.05

ผลการวิ
จัยมหาวิ
สรุปทยาลั
ได้วยราชภั
่า คะแนนเฉลี
บัณฑิตศึกษา
ฏเชียงราย ปีที่ ่ย13ของทั
ฉบับที่ ก3 ษะกระบวนการทางวิ
กันยายน - ธันวาคม 2563 ทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังจาก
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งของนักศึกษามีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะ
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังจาก
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งของนักศึกษามีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียนในทุกด้านของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ที่มีค่าเฉลี่ยหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ทักษะ
การทดลอง (Experimenting) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting Data and
Making Conclusions) ทักษะการก�ำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling
Variables) ทักษะการก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Variables Operationally) และทักษะ
การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) ตามล�ำดับ
3. ผู้วิจัยได้วัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ โดยจ�ำแนกความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน รวม 18 ข้อ
เมื่อวัดความพึงพอใจหลังการท�ำกิจกรรมแล้ว ได้แสดงผลในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีที จิเนียริ่งเพื่ อพัฒนาทักษะ
ตารางที่ 2 ผลความพึ
งพอใจของนั
กศึกษาต่อกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิ
ทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
หัวข้อการประเมิน
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ชี้แจงการทากิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบ
ซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการให้นักศึกษาเข้าใจ
อย่างชัดเจน
2. อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนานักศึกษา
ให้สามารถดาเนินกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบ
ซีทีจิเนียริ่งได้อย่างดีและทั่วถึง
3. อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
ในการทากิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
4. อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างพอดีต่อ
การเรียนรู้และการทากิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบ
ซีทีจิเนียริ่ง
ด้านกิจกรรม
5. นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของการทากิจกรรม
สะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งได้เป็นอย่างดี

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.33

1.43

มาก

4.46

1.32

มาก

4.21

1.05

มาก

4.75

1.79

มากที่สุด

4.36

1.15

มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตารางที่ 2 (ต่อ)

4.53

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.92

มากที่สุด

4.38

1.20

มาก

4.12

0.93

มาก

4.29

1.01

มาก

4.85

1.48

มากที่สุด

4.62

1.53

มากที่สุด

4.36

1.04

มาก

4.51

1.36

มากที่สุด

4.67

0.82

มากที่สุด

4.23

1.43

มาก

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

6. กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งมีระดับ
ความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของ
นักศึกษา
7. กิจกรรมตรงกับความสนใจและความต้องการของ
นักศึกษา
8. กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
มีการเรียงลาดับที่ทาให้นักศึกษาเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ง่าย
9. การจัดกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
เหมาะสมกับเวลา
10. กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
มีความทันสมัยเหมาะสมที่จะนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
11. นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสะเต็ม
ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริง่ ร่วมกัน
12. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
13. กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งสามารถ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการได้
14. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิก
เช่น การเป็นผู้นา การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ฯลฯ
ด้านการวัดและประเมินผล
15. นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทา
กิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเป็นอย่างดี

40

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตารางที่ 2 (ต่อ)

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

16. การประเมินผลกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบ
ซีทีจิเนียริ่งของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
มีความเหมาะสม
17. การประเมินผลของการทากิจกรรมสะเต็ม
ด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริง่ โดยการอภิปรายและจาก
ชิ้นงานมีความเหมาะสม
18. การประเมินครอบคลุมเนื้อหาที่ทากิจกรรมทั้งหมด
เป็นอย่างดี
เฉลี่ย

4.27

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.75

4.31

1.27

มาก

4.49

1.45

มาก

4.46

1.33

มาก

ระดับ
มาก

จากตารางที
จากตารางที่ ่22แสดงให้
แสดงให้เห็เห็นนว่ว่าาข้ข้ออทีที่ได้่ได้คคะแนนความพึ
ะแนนความพึงงพอใจในระดั
พอใจในระดับบมากที
มากที่ส่สุดุด มีมีททั้งั้งหมด
หมด 66ข้ข้ออคือ
ข้อคือ4 ข้อาจารย์
สามารถจั
ดสรรเวลาได้
อย่างพอดี
่อการเรีต่อยการเรี
นรู้และการท
ากิจกรรมสะเต็
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การสร้างรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ในกิจกรรมสะเต็มส�ำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ด้านวิธีการเรียนรู้ และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน (รักษพล ธนานุวงศ์, http://slidshare.net/focusphysics/stem-workshop-summary, 2561)
อีกทั้งกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งมีลักษณะเป็นการผนวกแนวคิดระหว่างการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเข้ากับการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผูเ้ รียน ซึง่ ขณะทีผ่ เู้ รียนท�ำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเป็นการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนได้มี
โอกาสน�ำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาแห่งชาติ, 2558 : 3) กับรูปแบบทักษะการคิอย่างมีวจิ ารณญาณซึง่ ทีเ่ น้นให้ผทู้ รี่ บั ข้อมูลมาได้พจิ ารณา
ข้อมูลนั้นด้วยการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การยอมรับหรือเชื่อถือข้อมูลนั้นว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ แต่ยัง
ไม่มีการน�ำหรือประยุกต์ใช้ความรู้นั้นไปสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งรูปแบบซีทีจิเนียริ่ง
เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเพื่อให้มี
ความพร้อมต่อการด�ำรงชีวิตและปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ท�ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ร่วมกันถาม ร่วมกันแก้ปัญหา และได้มีการเปรียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ พบว่า ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับ
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (พลศั ก ดิ์ แสงพรมศรี , ประสาท
เนืองเฉลิม, และ ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล, 2558 : 401)
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสะเต็มด้วยรูปแบบซีทีจิเนียริ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการใน
ระดับมาก เนื่องจากการน�ำกิจกรรมสะเต็มมาใช้ให้ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้านการศึกษา
ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และท�ำกิจกรรมแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้
ส�ำเร็จ เพราะผู้เรียนจะเห็นความส�ำคัญของการเรียนในห้องเรียนว่าสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
และท�ำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาควรค�ำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการท�ำกิจกรรม และออกแบบให้มีความท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดย
ปัญหาทีน่ ำ� มาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูน้ นั้ จะต้องเชือ่ มโยงกับชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ในศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในขอบเขตที่กว้างขึ้น
2. ควรเพิ่มสถานการณ์หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตจริง ๆ ของผู้เรียนให้มาก
ขึ้นที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จะท�ำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปของแบบจ�ำลองตามสถานการณ์
จริง หรือใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นได้รอบตัว
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