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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องสภาพสมดุล รูปแบบของการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ใบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง และแบบประเมินชิ้นงาน จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ผู้เรียนร้อยละ 29.27มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนร้อย
ละ 42.33 แสดงออกถึงพฤติกรรมการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผู้เรียน
ร้อยละ 38.33 แสดงออกถึงพฤติกรรมการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ส่วนการ
พัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมออกถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์ได้มากท่ีสุด(ร้อยละ 73.50) รองลงมาคือพฤติกรรมการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์(ร้อยละ 57.67 ) และพฤติกรรมการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์(ร้อยละ 54) ตามล าดับ 
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Abstract 
 This research focused on the development of science literacy through STEM education, 
principally the engineering design process in topic of Equilibrium. This qualitative research includes forty 
of grade 10 students as the participants. The research instruments consist of three lesson plans, which 
were designed based on STEM approach emphasizing the engineering design process, worksheets, 
scientific literacy test, semi-structured interview and students’ work assessment form. The data were 
analyzed by content analysis. The result during classroom implementation of the engineering design 
process of the STEM lessons showed that 29.97% of the students could explain the phenomena 
scientifically. On the other hand, 42.33% of them showed the competency in designing scientific 
evaluation and inquiry processes. Lastly, 38.33% of them could interpret data and use factual evidence 
scientifically. These indicators reflected students’ competencies of science literacy during the 
implementation period. Whereas, after the implantation ended, the development of science literacy 
showed improvement. The most competency achieved was the data interpretation and use of factual 
evidence with 73.50% of students who performed. Then the second was the designing evaluation and 
scientific enquiry process with 57.67% of students who performed. The last one was the ability to 
explain phenomena scientifically with 54% of students who achieved. 
 
Keywords: STEM Education Based on Engineering Design Process, Scientific Literacy, Equilibrium 
 
บทน า  
 ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
พัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ต้องการทราบค าตอบ เพื่อให้ เกิดความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์มากขึ้น นอกจากน้ีในทางกลับกันวิทยาศาสตร์ก็ยังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าอีกด้วย แสดง
ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีความส าคัญต่อสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต เนื่องจากวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ด ารงชีวิต และประกอบอาชีพของมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสิ่งท่ีถูกผลิตขึ้นมาเหล่านั้นล้วนเป็น
ผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และน ามาผสมผสานกับสาขาหรือศาสตร์วิชาอื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.78) 
เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นพื้นฐานของสาขาหรือศาสตร์ต่าง ๆซึ่งเป็นการน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และ
ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆให้เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาเป็นตัวเชื่อมในการหา
ค าตอบ เราเรียกว่า การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาความคิดความ
เข้าใจ เพื่อให้มนุษย์นั้นได้เห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้นั้นมาทดลองหรือพิสูจน์ รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารพูดคุยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล (ประสาท เนื่องเฉลิม , 2555) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้เรียนมีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะกระบวนการ เจตคติ และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ด้วย (De Boer, 2000) นอกจากนี้ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคน มีความเชี่ยวชาญ
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ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี เพียงแต่ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักได้ว่าความก้าวหน้าและให้มองเห็นถึง
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ ที่จะท าให้ประเทศชาตินั้นมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต 
(จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2557)  
 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ 
PISA) เพื่อที่จะระบุถึงการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศนั้น ๆ
จะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในชาติของตนที่จะออกไปด ารงชีวิต และการท างานในอนาคตรวมถึงผลการ
ประเมินจะสามารถบ่งบอกได้ว่าในประเทศชาติของตนในอนาคตจะมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงทางเศรษฐกิจ เมื่อ
เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้มากน้อยเพียงใด โดย PISA นั้นจะมีการประเมินความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะในการน า
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากภายในห้องเรียน น ามาปรับใช้กับการด ารงชีวิตในชีวิตจริงภายนอกโรงเรียน หรือที่เรียกว่า “การรู้
เรื ่อง” (Literacy) โดยวิธีการประเมินนั้น PISA จะประเมิน 3 ด้านส าคัญซึ่งหนึ่งในนั ้นคือการรู ้เรื ่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) (ประเด็นหลัก และนัยทางการศึกษาจาก PISA 2015: บทสรุปส าหรับผู้บริหารหน้า 1)  

ส าหรับประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานชาติตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเป็นรอบแรก
ของการประเมิน และมีการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องใน PISA 2003 จนถึง PISA 2015 ซึ่งเป็นปีล่าสุดโดยโครงการประเมนิผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA จะมีการประเมินทุก ๆ 3 ปี และจากผลการประเมินจะพบว่า PISA ในปี 2000 จนถึง 
2015 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้าน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  (Scientific Literacy) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) 
ซึ่ง OECD มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาทั้งประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก 
OECD (Partner countries) ในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้มีศักยภาพส าหรับการแข่งขันในอนาคต (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2560) จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลคะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนไทยมีผลการประเมินไม่ถึงระดับ 2 มี 46.7 % ซึ่งตามเกณฑ์ของ PISA จัดว่าเป็น ระดับพื้นฐาน
ต ่าสุด ในเกณฑ์ระดับ 2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานควรจะมีสมรรถนะถึงระดับนี้ เป็นระดับที่แสดงใหเ้ห็น
ว่าผู้เรียนพอที่จะมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์พอจะใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ผู้เรียน
สามารถน าความรู้พื้นฐานมาใช้เพื่อระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ตีความของข้อมูล 
หรือผู้เรียนบอกปัญหาจากการทดลองง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน (สสวท., 2560, น. 5) จากผลคะแนนเฉลี่ยและผลการประเมิน
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้อธิบายมาทั้งหมดก่อนหน้านี้จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนไทยนั้นยัง
บกพร่องเกี่ยวกับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนไม่สามารถที่จะน าทักษะและกระบวนทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตได้ และยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยและผลการประเมินด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านมาตรฐานในระดับที่ OECD ก าหนด 

นอกเหนือจากผลการประเมิน PISA โดยรวมในระดับชาติแล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แสดงผลการประเมิน PISA จ าแนกคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยตามกลุ่มโรงเรียนเทียบบน
สเกลนานาชาติ โดยโรงเรียนในกลุ่ม สพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีผลคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และต ่ากว่ากลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์ และกลุ่มโรงเรียนสาธิต  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561,น. 102) แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นยังไม่ส่งเสิรมให้ผู้เรียน
เกิดความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงที่เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผลของ PISA และจากที่ผู้วิจัยได้มี
โอกาสเข้าสังเกตการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องที่สอนคือเรื่องของการ
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เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ณ โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ผู้สอนเป็นนิสิตฝึกสอน เวลาที่ใช้สอนท้ั งหมด 3 
ชั่วโมง จากการสังเกตพบว่าการสอนนั้นเป็นการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ในการสอนบรรยายนั้นผู้สอนมีการ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่สอนทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ซึ่งผู้เรียน
ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเพียงแค่ท่ีผู้สอนอธิบาย แต่ไม่สามารถท่ีจะอธิบายกลับมาได้ว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นหรือ
ส่งผลที่ท าให้เกิดผลจากการยกตัวอย่างของผู้สอนว่าเกิดขึ้นจากหลักการใด หรือทฤษฎีใด รวมถึงการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์นั ้นผู ้เรียนยังไม่สามารถอธิบายได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าผู ้เรียนนั้น แสดงออกถึงสมรรณะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพียงบางส่วน และผู้สอนยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่า เมื่อผู้สอนได้ให้ผู้เรียนท าการ
ทดลอง และผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านถึงขั้นตอนการท าการทดลองผู้เรียนไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่จะให้ท าและเมื่อให้
ผู้เรียนออกมาน าเสนอผลการทดลอง พบว่า ผู้เรียนสามารถที่จะน าเสนอผลการทดลองได้ตามที่ผู้เรียนสรุป แต่ผู้เรียนไม่
สามารถที่จะวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลที่ผู ้เรียนได้ จึงท าให้ผู ้สอนจึงต้องมีการชี้แนะแนวทางถึงการ
วิเคราะห์ผลและแปลความหมายข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างต ่า นอกจากนี้ในการท าการทดลองจะยึดตามหนังสือเรียน ซึ่งภายในหนังสือ
เรียนจะบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองให้ผู้เรียนอยู่แล้ว โดยให้ผู้เรียนท าตามที่หนังสือเรียนได้ให้ไว้เพียงอย่างเดียว 
ท าใหผู้้เรียนไม่สามารถท่ีจะพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม จึงจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นยังไม่เพียงพอให้ผู้เรียนท่ีจะเป็นผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์ได้  

จากปัญหาที่เกิดขึ ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที ่จะ
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะนิยมน ามาจัด
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering 
Design Process) (อุปการ จีระพันธุ ์ ,2556 ,น. 33) ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จะมีลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้คือ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา โดยเน้นการน าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และยังเป็นกระบวนที่เน้นการ
ออกแบบ วางแผน การแก้ปัญหา  โดยใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาประดิษฐ์สร้างขึ้นเป็นชิ้นงานหรือแก้ปัญหา
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด (สิรินภา กิจเกื้อกูล ,2558, น.103) ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการ
ท างาน แก้ปัญหา วางแผน รวมถึงกระบวนการที่จะท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โดยผู้เรียนจะต้องน าทักษะ
กระบวนการ ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนเองมีน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมหลักส าคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคือ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะ ทฤษฎี หลักการต่าง ๆที่เกี่ยวกับทางด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ที่เน้นเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆในสิ่งท่ีมนุษย์อยากได้ (Kelly & Knowles, 2016) ท าให้ผู้วิจัยเลือก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เนื่องจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อผู้เรียน
สามารถระบุ และแยกแยะประเด็นของปัญหา ให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาโดยผ่านขั้นตอนโดยผ่านขั้นตอนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมถึงการเสนอวิธีการตรวจสอบปัญหาและประเมินวิธีการตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ จากนั้นยังสามารถน าเสนอข้อมูลหรือประเมินข้อสรุปที่ผู้อื่นสร้างขึ้นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ
ประจักษ์พยานที่มีหรือไม่ และสามารถให้เหตุผลผ่านข้อโต้แย้งได้อย่างสมเหตุสมผล  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องสภาพสมดุล 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หมายถึง การ
จัดกิจกรรมที ่มีการบูรณาการสาขาวิชาทั ้ง 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ ว ิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรื่อง 
สภาพสมดุล โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม Engineering Design Process ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ 
(Schachter, 2012, p.45) 
 1.1 ขั้นค้นหาปัญหา (Ask) หมายถึง ผู้สอนเลือกสถานการณ์ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาให้ผู้เรียนตระหนักถึง
สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพสมดุล โดยผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ของปัญหาที่
ก าหนดให้และสามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อระบุ และอธิบายถึง
สถานการณ์ของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 1.2 ขั้นสร้างแนวคิด (Imagine) หมายถึงผู้สอนให้ผู้เรียนระดมความคิด สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรือ่ง
สภาพสมดุล โดยผ่านการโต้แย้งกันภายในกลุ่มด้วยข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และสรุปออกมาเป็นความคิดรวมยอด เพื่อ
น ามาหาถึงวิธีการแก้ปัญหาและได้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ 
 1.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Plan) หมายถึง ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันร่างออกแบบชิ้นงาน (Protoype) พร้อมระบุ
รายละเอียดของวิธีการหรือองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับแบบร่างที่จะใช้ในการสร้างชิ้นงาน พร้อมทั้งก าหนดทรัพยากรใน
การด าเนินการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยสนับสนุนและให้ค าแนะน า 
 1.4 ขั้นสร้างช้ินงาน (Create) หมายถึง ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสร้างช้ินงานตามที่กลุ่มของตนเองได้วางแผนไว้ ใน
ขั้นลงมือปฏิบัติ จากนั้นผู้เรียนต้องน าช้ินงานไปทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพของช้ินงาน 
 1.5 ขั้นตรวจสอบ (Improve) หมายถึง ผู ้เรียนน าผลที่ได้จากการทดสอบชิ้นงาน ในขั้นสร้างชิ ้นงาน มา
ตรวจสอบว่าชิ้นงานของกลุ่มตนเองนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากชิ้นงานไม่มีประสิทธิภาพที่
เพียงพอ ผู้เรียนจะต้องน าชิ้นงานไปแก้ไขปรับปรุงจนกว่าชิ้นงานจะมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นผู้เรียนจะต้องน าเสนอ
ช้ินงานท่ีผ่านการปรับปรุง พร้อมอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงช้ินงานต่อผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และผู้สอนให้เข้าใจ พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยเช่ือมโยงเนื้อหาในเรื่องสภาพสมดุลที่เช่ือมโยงถึงสถานการณ์ปัญหา 

2. การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และสามารถประเมินข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ รวมถึงการแปลความหมาย
ข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์และใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล   

2.1 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
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2.1.1 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การมีความสามารถในการรับรู้ เสนอ และประเมิน
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
สร้างค าอธิบายที่สมเหตุสมผล สามารถระบุ ใช้ และสร้างแบบจ าลองและการน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบาย สามารถ
เสนอสมมติฐานเพื่อใช้ในการอธิบาย มีการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล 
และอธิบายถึงศักยภาพของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพื่อสังคม 

2.1.2 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การมีความสามารถ
ในการอธิบายและประเมินคุณค่าของการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ และน าเสนอแนวทางในการตอบค าถามอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนสามารถระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจตรวจสอบจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ 
และสามารถแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเสนอ
วิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที ่ก าหนดให้ และประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่
ก าหนดให้ สามารถบรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
ความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบาย  

2.1.3 การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การที่บุคคลต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล ค ากล่าวอ้าง และข้อโต้แย้ง และลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะ โดยผู้เรียนสามารถแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น สามารถวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุป สามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล ในเรื ่องที่เกี ่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับที่มาจากการ
พิจารณาจากสิ่งอื ่น และผู้เรียนสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่
หลากหลาย 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมวิจัย   
ผู้เข้าร่วมวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Samping) จ านวน 1ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัด
พิษณุโลก  

2. รูปแบบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งประกอบ

ไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นค้นหาปัญหา (Ask) 2) ขั้นสร้างแนวคิด (Imagine) 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Plan) 
4) ขั้นสร้างช้ินงาน (Create) 5) ขั้นตรวจสอบ (Improve) แผนการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรูใ้ช้เวลาทั้งหมด 
12 ช่ัวโมง ดังตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 รายละเอียดของแผนการเรียนรู้และสถานการณ์การเรียนรู้ในแต่ละแผน 
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แผนที่ เร่ือง สถานการณ์ ชิ้นงานที่ผู้เรียน
สร้าง 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 สภาพสมดลุ สถานการณ์ตึกถล่ม เกิดเหตุตึกถล่มโดยไม่ทราบ
สาเหตุจนเป็นเหตุท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยสมมติให้ผู ้เรียนได้รับมอบหมายเป็น
วิศวกร ให้สร้างตึกใหม่ขึ้นมาตามที่สถานการณ์ก าหนด 

ตึกสูง 1 เมตร
ขนาด 30X30 
เซนติเมตร  

4 

2 สมดลุต่อการ
เลื่อนที ่

สถานการณ์น ้าป่าซัดพังสะพาน สะพานของชาวบ้าน
เกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดฝนตกและน ้าไหลเชี่ยว
อย่างรุนแรงท าให้กระแสน ้าพังสะพานของชาวบ้านท า
ให้สะพานของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงท าให้
ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้ โดยสมมติให้ผู้เรยีนได้รับ
มอบหมายเป็นวิศวกร ให้สร้างสะพานใหม่ขึ้นมาตามที่
สถานการณ์ก าหนด 

สะพาน ขนาด
ความยาว 30 

เซนติเมตร กว้าง 
15 เซนติเมตร 

4 

3 สมดลุต่อการ
หมุน 

สถานการณ์ซุปเปอร์เครน เจ้าของบ้านหลังหนึ่งซื้อ
เฟอร์นิเจอร์มาเพื่อตกแต่งภายในบ้าน แต่เฟอร์นิเจอร์
ที่ซื้อมานั้นไม่สามารถน าเข้าประตูบริเวณชั้น 1 ของ
บ้านได้ จึงจ าเป็นต้องน าขึ้นทางประตูชั้น 2 ของบ้าน 
โดยสมมติให้ผู้เรียนได้รับมอบหมายเป็นวิศวกร เพื่อ
สร้างเครนท่ีสามารถยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้นช้ันสองของบ้าน
ได้ตามที่สถานการณ์ก าหนด 

เครนจ าลองที่
สามารถยกวัตถุ

ได้ตามที่
สถานการณ์

ก าหนด 

4 

 
3.2 ใบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้จะมี 1 สถานการณ์ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 สถานการณ์ รูปแบบของใบกิจกรรมเป็นแบบเขียน
ตอบ ผู้เรียนจะต้องเขียนค าตอบลงในข้อค าถามที่อยู่ในใบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนจะต้องเขียนถึงปัญหาของ
สถานการณ์ สาเหตุของสถานการณ์ เงื่อนไขและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และผู้เรียน
จะต้องมีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุความรู้ที่ได้มาลงในใบกิจกรรม เป็นต้น  

3.3 แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องสภาพสมดุล โดยแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สร้าง
ตามกรอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ PISA 2015 ซึ่งประกอบไปด้วยสถานการณ์จ านวน 10 สถานการณ์ ได้แก่ 1. สะพาน
พระราม 9 2. ทุ่งหินเทิน แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 3. หาบเงินหาบทอง 4. ระทึก เครนก่อสร้างเกิดสลิงขาด 5. 
การแสดงกายกรรมจีน 6. เครื่องปั้นดินเผา 7. คาน 8. กระดานหก 9. ครกกระเดื่องและ 10. เรือลากสินค้า ประกอบกับ
ข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 17 ข้อ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 6 ข้อ แบบเลือกตอบเชิงซ้อน  6 ข้อ และแบบเขียนตอบ 5 
ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 8 ข้อ สมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 ข้อ และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์ 6 ข้อ โดยมีคะแนนเต็มทั้งหมด 17 คะแนน 
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3.4 แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์นักเรียนเป็นแบบกึ่งโครงสร้างมีข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ จะเป็นการ
สัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการท าแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น โดยการสัมภาษณ์นั้นผู้สัมภาษณ์จะสุ่ม
เลือกตัวแทนจากผู้เรียนท่ีท าคะแนนจากแบบทดสอบวัดการรู้เรือ่งวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลางและระดบั
ต ่าอย่างละ 3 คน มาท าการสัมภาษณ์ ในเรื ่องสภาพสมดุล  โดยประกอบไปด้วยสถานการณ์ 1 สถานการณ์ คือ
สถานการณ์เกี่ยวกับโมบาย ซึ่งการสัมภาษณ์นั้นจะสัมภาษณ์ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 5-10 
นาทีต่อคน 

3.5 แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน เป็นการประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่สร้างชิ้นงานที่ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยในแบบประเมินการน าเสนอช้ินงานเพื่อใช้
ศึกษาเกี ่ยวกับการแสดงสมรรถนะการรู ้วิทยาศาสตร์ทั ้ง 2 สมรรถนะ คือสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการประเมนิและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งผู้วิจัยจะประเมนิ
การน าเสนอช้ินงานในข้ันการเรียนรู้ขั้นท่ี 5 ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยประเมินเป็นรายกลุ่ม 

โดยเครื่องมือวิจัยทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามและความเหมาะสมของเนื้อหา
รวมถึงภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวน 1 
ท่าน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์จ านวน 1 ท่านและครูประจ าการที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์จ านวน 1 ท่าน 
โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญดังนี้ 1. ปรับรูปแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินช้ินงานให้มีความสอดคล้องกัน 
2. ปรับสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ให้สอดคล้องกับรายการประเมินการน าเสนอ
ชิ้นงาน 3. ตรวจสอบการพิมพ์ผิดและการสะกดค า ผิด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อน
น าไปใช้ 

 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในภาค
เรียนที่ 2 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ผู้วิจยัได้ติดต่อด าเนินการประสานงานเพื่อขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหนังสือจะส่งไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทราบ รวมถึงอธิบายถึงหน้าท่ีของผู้เรียน
และผู้วิจัย 
 4.3 หลังจากผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการแบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละ
เพศและความสามารถของแต่ละคน ตามผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ในภาคเรียนท่ี 1 
 4.4 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนทั้งหมด 3 แผน เป็น
เวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง เรื่องสภาพสมดุล ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
มีการประเมินการน าเสนอช้ินงานของผู้เรียนในแต่ละแผนหลังจากท่ีผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
 4.5 หลังจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นครบทั้ง 3 แผนการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 
นาที 
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 4.6 เมื่อผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ผู้เรียน โดย
การสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยจะสุ่มเลือกตัวแทนจากผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับต ่า จ านวนอย่างละ 3 คน มาท าการสัมภาษณ์รวมทั้งหมด 6 คน โดยขณะการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง
จะมีการบันทึกเสียงของผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาน 5-10 นาทีต่อคน 
 4.7 น าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากใบกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดการรู ้เรื ่องวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง และแบบประเมินการน าเสนอช้ินงาน มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลที่ได้จากใบกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จะถูกน ามาตรวจค าตอบ
และวิเคราะห์ค าตอบว่าผู้เรียนนั้นมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยมีเกณฑ์การตรวจค าตอบดังนี้ คือ 0 คะแนนเมื่อผู้เรียนไม่ตอบค าถามหรือตอบค าถามไม่
ถูกต้องหรือค าตอบของผู้เรียนไม่มีการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และ 1 
คะแนน ผู้เรียนสามารถเขียนค าตอบที่เกี ่ยวข้องกับค าส าคัญที่แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแต่ ละสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด จากนั้นค านวณหาค่าสถิติพื้นฐานและค่าเฉลี่ยนของข้อมูล และรายงานผล
ในรูปแบบของค่าสถิติร้อยละและความเรียง  
 5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยท าการถอดเทปจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนแล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ โดยแบ่งความคิดเห็นของผู้เรียนจากการสัมภาษณ์ประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้เรียนแสดงออกถึงสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลไปประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือชนิดอื่นท่ีใช้ในงานวิจัย 
 5.3 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการน าเสนอช้ินงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่แสดงถึงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ น าข้อมูลที่ ได้ในขณะน าเสนอน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู ้วิจัย
ก าหนด เพื่อน าข้อมูลไปประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือวิจัยชนิดอื่น ที่ใช้ในงานวิจัย  
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) แบบใช้เครื่องมือวิจัยมากกว่าหนึ่งชนิด (Method 
triangulation) (สิรินภา กิจเกื ้อกูล , 2558, น. 180) โดยเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ใบกิจกรรมการเร ียนรู้  
แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลในประเด็นเดียวกันจากเครื่องมือวิจัยท่ีต่างกัน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเปน็ 2 ส่วนดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามสมรรถนะการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 แผนการเรียนรู ้ พบว่า ผู ้เรียนมีการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.27 ซึ่งผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรม
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ที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างค าอธิบายและสามารถระบุ สร้างแบบจ าลองและน าเสนอ
ข้อมูลได้เพียงร้อยละ 16.67 ผู้เรียนสามารถเสนอสมมติฐานได้สอดคล้องกับผลการทดลองได้อย่างถูกต้องได้เพียงร้อยละ 
31.50 ผู้เรียนร้อยละ 68.50 สามารถที่จะพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงผู้เรียนร้อยละ 
50 สามารถอธิบายถึงศักยภาพของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปใช้เพื่อสังคมได้ และจากผลการแบบประเมินชิ้นงาน
ของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีผลการแสดงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างค าอธบิาย
และพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้นั้นมีผลการวิเคราะห์ที่มีความสอดคลองกันกับผลการ
วิเคราะห์ในใบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างค าตอบของผู้เรยีนที่สามารถอธิบายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสร้างแบบจ าลอง

ช้ินงานของกลุ่มตนเองได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
 

 สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้ง 3 แผนการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 42.33 ซึ่งผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจจาก
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพียงร้อยละ 33.34 ผู้เรียนร้อยละ 57.50 สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าประเด็นค าถามใด
สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนร้อยละ 25 สามารถเสนอวิธีการส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถอธิบายและประเมินวิธีการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ รวมถึงผู้เรียนร้อยละ 37.50 
สามารถที่จะอธิบายและประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
และผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการประเมินช้ินงานของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีผลการแสดงพฤติกรรมที่ผู้เรยีนสามารถระบุ
ปัญหาที่ต้องการส ารวจจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และสามารถเสนอวิธีการส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นั้นมีความสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์ในใบกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างค าตอบของผู้เรยีนที่สามารถระบุปัญหาและสาเหตุที่ต้องส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
 
 สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้ง 3 แผนการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานใน
เชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 38.33 ซึ่งผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบ
หนึ่งไปสู่อีกรูปแบบอื่นและสามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และให้เหตุผลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้เพียงรอ้ย
ละ 16.67 ผู ้เร ียนร้อยละ 37.50 สามารถที ่จะแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที ่มาจากประจักษ์พยานและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์กับท่ีมาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น และผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ได้ถึงร้อยละ 75 รวมถึงผู้เรียนสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งท่ีมาที่หลายหลาย
ร้อยละ 45.83  
 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของผู้เรียนทีส่ามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประจักษ์พยานจาก

แหล่งที่มาท่ีหลายหลายได้ครบถ้วน 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง
สภาพสมดุล แสดงผลค่าคะแนนดังตารางที ่2  
 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

สมรรถนะการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
(10 คะแนน) 

5.4 
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สมรรถนะการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

สมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (3 คะแนน) 

1.73 

สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 

2.94 

รวมคะแนนทั้งหมดของสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(17 คะแนน) 

10.04 

 
จากตาราง 2 แสดงคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็

ศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะการแปล
ความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ  สมรรถนะการประเมินและ
ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ตามล าดับ และผลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างพบว่าผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในสมรรถนะการประเมนิและ
ออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 94.44 ซึง่มากที่สุด ล าดับต่อมาคือสมรรถนะการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 68.75 ซึ่งแสดงตัวอย่างบทสัมภาษณ์ได้ดังนี้ โดยบทสัมภาษณ์
นี้แสดงถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากรูปภาพได้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

 
รูปที่ 4 แสดงรูปที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 
 ผู้วิจัย : จากภาพที่ผู้เรียนเห็นในต าแหน่งที่ 1 โมเมนต์ของแรงที่ต าแหน่ง A มีมากกว่าต าแหน่ง B หรือไม่ และ
เพราะเหตุใดต าแหน่งที่ 3 ที่ห้อยวัตถุต าแหน่ง E และ F ถึงไม่เอียงและโมเมนต์ของแรงเป็นอย่างไร 
 ผู้เรียน : โมเมนต์ของแรงต าแหน่ง A มีมากกว่า B ครับ และที่ต าแหน่ง 3 ไม่เอียงเพราะมันมีมวลเท่ากัน 
ระยะห่างของต าแหน่งที่ห้องวัตถุจนถึงจุดหมุนเท่ากันครับ และก็โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามครับมันเลยไม่เอียง
(ผู้เรียนคนที่ 8, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2562) และสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 
63.75 ซึ่งแสดงตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
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 ผู้วิจัย : จากภาพในต าแหน่งที่ 1 และต าแหน่งท่ี 2 เพราะเหตุใดโมบายจึงเอียง จงอธิบายโดยใช้โมเมนต์ของแรง
มาประกอบค าอธิบาย 
 ผู้เรียน : ระยะห่างตั้งแต่จุดหมุนของต าแหน่งที่ 1 มีระยะห่างที่ไม่เท่ากัน ซึ่งต าแหน่งเชือกในต าแหน่ง B มี
ระยะห่างของเชือกสั้นกว่าของ A ในต าแหน่งที่ 1 จึงท าให้โมบายนั้นเอียงซึ่งแรงในต าแหน่ง A จะเกิดโมเมนต์ทวนเข็ม
นาฬิกา ส่วนต าแหน่ง B เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และในต าแหน่งก็เช่นเดียวกันกับต าแหน่งที่ 1 (ผู้เรียนคนที่ 4, ผู้ให้
สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2562) บทสัมภาษณ์นี้แสดงถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง
สมดุลต่อการหมุนมาอธิบายถึงโมเมนต์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 ซึ่งผลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับผลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แต่จะมีล าดับบางสมรรถนะ
เท่านั้นที่ล าดับเปลี่ยนไปแต่ทั้ง 3 สมรรถนะทางการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มีผลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างเห็นได้ชัด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ในเรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สรุปได้ว่าการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรม สรุปผล
การศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 29.27 สมรรถนะ
การประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมนี้ร้อยละ 42.33 
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมนี้ร้อยละ 
38.33 ผู้เรียนสามารถที่จะแปลความหมายข้อมูลจากการสืบค้นและสรุปข้อมูลมาเป็นค าตอบที่ต้องการได้ในรูปของแผน
หรือสมการได้และสามารถที่จะประเมินข้อโต้แย้งที่มาจากหลายแหล่งได้ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมออก
ถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ได้มากท่ีสุดร้อยละ 73.50 รองลงมา
คือพฤติกรรมการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์ร้อยละ 57.67 และพฤติกรรมการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 54 ตามล าดับ 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การศึกษาผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในเรื่องสภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีการการแสดง
พฤติกรรมในแต่ละสมรรถนะได้ดีในแต่ละเรื ่อง เนื ่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการแสดงพฤติกรรมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีความแตกต่างจากเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ให้ผู้เรียนท่องจ า ค านวณสูตรต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวซึ่ง
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การเรียนรู้แบบท่องจ านั้นจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ตนมีนั้นมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ แต่การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ วางแผน สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสร้างชิ้นงานจริง เนื่องจากภายในขั้นตอน
ของการเรียนรู้นั้นผู้เรียนได้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการน าวิทยาศาสตร์ที่ตนเองมีนั้นน ามาแก้ปัญหาที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้พบว่าผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลมากที่สุด 
สาเหตุเกิดจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้มุ่งเน้นขั้นตอนท่ี 3 คือข้ันลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 4 คือขั้นสร้างช้ินงาน
และขั้นที่ 5 คือขั้นตรวจสอบ กับผู้เรียน เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาโดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งข้ันตอนท้ัง 3 ขั้นนี้จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ของข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งที่มาที่หลากหลายรวมถึงแหล่งอ้างอิงที่น่าเช่ือถือและสามารถบรรยาย
วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการร่างออกแบบชิ้นงานในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในสมรรถนะนี้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพลศักดิ ์ แสงพรมศรี (2558, น. 152)  โดยได้บอกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้และ
สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแปลความหมายรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล
และลงข้อสรุปได้ ส าหรับสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัย
ให้ผู้เรียนมีการระบุถึงปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสามเรื่อง ซึ่งผู้เรียนนั้นจะ
แสดงพฤติกรรมระบุปัญหาหรือสาเหตุและน าไปสู่การน าเสนอถึงวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อมาสร้างเป็น
วิธีการหรือชิ้นงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหา โดยผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นตอนที่ 1และ 2 ของกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมคือขั้นค้นหาปัญหา และขั้นสร้างแนวความคิด ตามล าดับ และสมรรถนะสุดท้ายคือสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมนี้ในขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
คือขั้นตรวจสอบ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสืบค้นมาอธิบายหลักการหรือสร้าง
แบบจ าลองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา แต่ในเวลาท ากิจกรรมในข้ันตอนนี้มักจะไม่เพียงพอ ส่งผลท าให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมในสมรรถนะนี้ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ใน PISA 2015 ที่ระบุไว้ว่าผู้เรียน
ไทยนั้นมีคะแนนการแสดงพฤติกรรมในสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์น้อยที่สุดอีกด้วย 
 จากการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสภาพสมดุล 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และผลการวิเคราะห์จาก
แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างนั้น พบว่าผู้เรียนมีสมรรถนะการประเมินและ
ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด และผู้เรียนมีสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
การใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และผู้เรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์รองลงมา
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้ในการน าไปใช้ในครั้งต่อไป 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยควรก าหนดสถานการณ์หรือปัญหาให้มีความน่าสนใจและเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาออกมาได้เป็นอย่างดี และยังช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นการจัด
กิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ผู้วิจัยควรจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นของกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนเนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ในขั้นที่ 5 ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมผู้เรยีนมี
การน าเสนอชิ้นงานของตนเองในเวลาที่น้อยมากเกินไป ส่งผลให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลของผู้เรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ได้ไม่ครบถ้วน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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อันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยนี้ และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และครูวฑิูรย์ เตม๋า ซึ่งเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ที่เปน็ผู้เชี่ยวชาญและ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเครื่องมือวิจยัในครั้งนี้ รวมถึงบิดา มารดา คอยเป็นก าลังใจในการวิจยัให้ผ่านส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยด ี
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