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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน จากการ 
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling technique) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/80.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่
ก าหนดไว้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t= 40.50) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t= 33.90) และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค ำส ำคัญ:  ความคิดสร้างสรรค์ สะเต็มศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The purposes of the study were to 1) develop and test efficiency of lesson plans based on 
STEM education with sufficiency economy philosophy on the efficiency of 75/75, 2) compare creative 
thinking of Grade 10 Students both before and after using lesson plans, 3) compare learning 
achievement of Grade 10 students both before and after and 4) study satisfaction of Grade 10 students 
toward lesson plans based on STEM education with sufficiency economy philosophy. The sample of 
this study consisted of 30 Grade 10 students, Nawa Pittayakhom “Thatprasit Prachanukroh” School, 
during the first semester of academic year 2019. They were randomly selected by the cluster random 
sampling technique. The instruments were included lesson plans, creativity test, achievement test and 
satisfaction evaluation. The percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent samples 
was used in this research. 
 The results of this study were as follows: 1) The efficiency of lesson plans based on STEM 
education with sufficiency economy philosophy on topic of organisms’ basic chemistry for Grade 10 
students was 82.86 and 80.46 percent, respectively. The average percentage means of the constructed 
materials exceeded the expected criterion (75/75). 2) Creative thinking of Grade 10 students were higher 
than before using constructed material at significant level of .01. 3) Learning achievement of Grade 10 
students were higher than before using constructed material at significant level of .01, and 4) Satisfaction 
of Grade 10 students towards lesson plans based on STEM education with sufficiency economy 
philosophy were at the highest level. 

 
Keywords: Creative Thinking, STEM Education, Sufficiency Economy Philosophy 

 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูผู ้สอนต้องจัดการเรียนรู ้ให้ ผู้เร ียนได้มีการเรียนรู้ 
ที ่ยืดหยุ ่นสร้างสรรค์ ท้าทาย และใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  การจัดการศึกษาทุกระดับชั ้นเน้นให้ผู ้เร ียน 
เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และสมรรถนะที่เกิดขึ ้นกับตัวผู ้เรียน จากการศึกษาผลการจัดการศึกษาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ
นานาชาติปี พ.ศ. 2558 ตามโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ผลการ
ประเมินจากท้ังหมด 39 ประเทศ พบว่าประเทศไทยมีผลการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้อันดับท่ี 26 มีคะแนนเฉลี่ย
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เท่ากับ 456 คะแนน ซึ ่งน้อยกว่าค่ากลางของการประเมินที ่ก าหนดไว้ที ่ 500 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561 ก) จากผลการทดสอบดังกลา่วแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นปัจจบุนั
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้นผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (Ordinary National 
Educational Test: O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 
“ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.85, 26.34 
และ 28.81 ตามล าดับ ซึ่งต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากผลการทดสอบครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้
ทันต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ส าคัญต่อการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ครูผู ้สอน
จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทั้งด้านความรู้ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ จึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถต่อ
ยอดความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองได้อย่างรอบด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีเครื่องมือที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการวัดความคิดสร้างสรรค์โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบที่นิยมใช้
และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดและทอร์แรนซ์ แบบทดสอบทั้งสองนี้ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) การใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ผู้ใช้
ควรค านึงเสมอว่า แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์แบบหนึ่ง อาจจะเหมาะสมกับเด็กระดับหนึ่งในวัฒนธรรมหนึ่ง  
แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กอีกระดับหนึ่งในวัฒนธรรมหนึ่งก็เป็นได้ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)  ทั้งนี้การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์นั้นครูผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ให้เหมาะสม 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน
อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่าง ๆ และ
เกิดแนวคิดใหม่ จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ นอกจากนั้นสะเต็มศึกษายังเป็นการบูรณาการด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
จะท าให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้น ๆ และสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวันได้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) สะเต็มศึกษายังเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561ข) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้นั่นคือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตกับคนไทยครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อให้คนไทยสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบาย
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรด้านการศึกษา นักศึกษา 
และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ในข้อที่ 5 คือ อยู่อย่างพอเพียง ดังนั้นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 
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จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวิจัยนี้จะใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford) โดยมี
แนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดหลายทิศทาง หลาย
แง่มุม คิดได้กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานและด ารงชีวิตได้
อย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตนเอง อีกทั้งช่วยท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้านเต็มศักยภาพ  
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรยีน 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา
ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เริ่มต้นบทเรียนด้วยการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือปัญหาที่นักเรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งนักเรียนต้องคิดหาทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยบูรณาการทั้งด้านความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
ซึ่งนักเรียนจะต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ หรือคิดเป็นขั้นตอน คิดวิเคราะห์และชี้ปัญหา ออกแบบและหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ด าเนินการ ประยุกต์ หรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
 3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนมองเห็นปัญหา สามารถ “ระบุปัญหา” จากสถานการณ์ได้ตรง
ประเด็น ทั้งตระหนักถึงสภาพจริงของปัญหา และความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหา  

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ครูฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทของปัญหา แยกแยะปัญหาว่าปัญหานั้นมีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง เกิดจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร และให้นักเรียนอภิปรายเพื่อระบุให้ได้ว่า อะไรคือเป้าหมายของการแก้ปัญหา เงื่อนไข 
หรือข้อจ ากัด หรือเกณฑ์ที่เป็นบริบทของปัญหานั้น ๆ  
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ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้สามารถบูรณาการความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื ่อให้นักเรียนออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความพอประมาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ครูต้องด าเนินการให้นักเรียนมีความรอบคอบในการวางแผน การ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นว่าในการแก้ปัญหานั้นต้องค านึงถึง
ประโยชน์จากการแก้ปัญหา เงื่อนไข หรือข้อจ ากัด หรือบริบทของปัญหา ซึ่งจะท าให้ผลผลิตจากการแก้ปัญหาเป็นที่
ยอมรับ 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน โดยมีจุดเน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมี
เหตุผล ครูฝึกให้นักเรียนมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชิ้นงานที่ท าขึ้นมีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการ หรือ
ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้แต่แรกหรือไม่ และผลการประเมินมีสิ่งใดท่ีต้องปรับปรุงหรือไม่ 

ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน โดยมีจุดเน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ในขั้นนี้ครูจะต้องให้นักเรียนน าเสนอ อย่างเป็นขั้นตอน โดยนักเรียนต้องน าเสนออย่างมีเหตุผล 
น าเสนอความพอประมาณในแต่ละกิจกรรม และน าเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดช้ินงานได้อย่างยั่งยืนในชุมชน 

4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดหลายทิศทาง คิดได้กว้างไกล น าไปสู ่การค้นพบสิ ่งใหม่ ๆ 
ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดความยืนหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ รวมทั้งการคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ ซึ่งวัดได้จากคะแนนของนักเรียนที่ตอบแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังเรียน  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นวัดตามโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติด้านเนื้อหา 
มิติด้านวิธีการคิด และมิติด้านผลผลิตของความคิด ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์ในแต่ละมิติ มีดังนี้  

มิติด้านวิธีการคิด คือ D (Divergent Production) หมายถึง ความคิดกระจาย เนื้อหาที่คิด 
มิติด้านเนื้อหาที่คิด ประกอบด้วย 

F (Figural) หมายถึง ภาพ 
S (Symbolic) หมายถึง สัญลักษณ์ 
M (Semantic แต่ซ ้ากับสัญลักษณ์จึงใช้ M แทน) หมายถึง ภาษา 
B (Behavior) หมายถึง พฤติกรรม 

มิติด้านผลผลิตของความคิด ประกอบด้วย 
U (Units) หมายถึง หน่วย 
C (Classes) หมายถึง ช้ันหรือประเภท 
R (Relations) หมายถึง ความสัมพันธ์ 
S (Systems) หมายถึง ระบบ 
T (Transformation) หมายถึง การแปลงรูป 
I (Implication) หมายถึง การประยุกต์ 

โดยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ในการวิจัยมี 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 วัดความคิดคล่องแคล่ว 
แบบหน่วย (DFU) ฉบับที่ 2 วัดความคิดยืดหยุ่น แบบกลุ่ม (DMC) ฉบับที่ 3 วัดความคิดริเริ่ม แบบการประยุกต์ (DFI)  
และฉบับท่ี 4 วัดความคิดละเอียดลออ แบบระบบ (DMS) 
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 5. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยหาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าใบกิจกรรม ช้ินงาน และแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทั้ง 6 แผน และหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ E1/E2 ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 75/75 นั้น เนื่องจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรม 
ด้านทักษะพิสัย ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถท าให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ ์ประชา- 

นุเคราะห์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 30 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2 จ านวน 30 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/3 จ านวน 34 คน และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 จ านวน 32 คน รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด 126 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1 แผนการเรียนวิทย์ -คณิต โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม“ธาตุประสิทธิ ์ประชา- 

นุเคราะห์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling Technique) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เรื ่อง เคมีที ่เป็นพื ้นฐานของสิ ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 จ านวน 6 แผน 18 ชั ่วโมง  
มีผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้กับตัวชี้วัด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1 
และผลการประเมินคุณภาพของแผนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.2 .1 แบบทดสอบความค ิดสร ้ างสรรค ์ของ น ัก เ ร ี ยนช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป ีท ี ่  4 เป ็นแบบอ ัตน ัย  

ซึ่งแบบทดสอบมี 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 วัดความคิดคล่องแคล่ว แบบหน่วย (DFU) ฉบับที่ 2 วัดความคิดยืดหยุ่น แบบกลุ่ม 
(DMC) ฉบับที่ 3 วัดความคิดริเริ่ม แบบการประยุกต์ (DFI) และฉบับที่ 4 วัดความคิดละเอียดลออ แบบระบบ (DMS)  
มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85 

2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85 



สิริยาพร พลเล็ก, อรุณรัตน์ ค าแหงพล, และ กุลวดี สุวรรณไตรย์. (2564). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 210-
224. 

216 

2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ร ะด ั บ  จ  า น วน  20 ข ้ อ  ว ัดความพ ึงพอใจ 4 ด ้าน ด ังน ี ้  1) ด ้านเน ื ้อหาสาระการเร ียนรู้   
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ผลการประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจกับผลการเรียนรู้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test 

and Post-test Design)  
3.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
3.1.1 ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ถึงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” จังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.2 ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.1.3 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบันทึกผลการทดสอบไว้ เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1.4 ด าเนินการสอนให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 แผน 18 ชั่วโมง  
ไม่รวมเวลาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงสัปดาห์ แผนการจัดการเรยีนรู้ และเวลา 

สัปดาห์ท่ี แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
1 น ้าและแร่ธาต ุ 3 
2 คาร์โบไฮเดรต 3 
3 โปรตีน 3 
4 ลิพิด 3 
5 กรดนิวคลีอิก 3 
6 ปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม ์ 3 

รวม 18 

 
3.1.5 เม ื ่อส ิ ้นส ุดก ิจกรรมการเร ียนการสอน ท  าการสอบหล ังเร ียน (Post–test) โดยใช ้แบบทดสอบ 

ชุดเดียวกับก่อนเรียน และให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.1.6 น าผลคะแนนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
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4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
และคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ ในค่าสถิติทดส อบที (t–test for 
dependent sample) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 โดยหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที ่ได้จากการท าใบกิจกรรม ชิ ้นงาน  
และแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 6 แผน และหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากการหา
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จากการท าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศึกษาร่วมกบัปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม X̅ S.D. ร้อยละ 

E1 30 240 193.87 4.73 82.86 
E2 30 130 104.60 6.17 80.46 

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.86/80.46 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.86 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  
คิดเป็นร้อยละ 80.46 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/80.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว ้

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเร ียนและหลังเร ียน ของนักเร ียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหผ์ลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ N X̅ S.D. ร้อยละ t 

ก่อนเรียน 30 49.57 7.95 49.57 40.50* 
หลังเรียน 30 80.40 5.96 80.40 

* p≤.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.57 
และ 80.40 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการวิเคราะห์ค่า t ปรากฏว่า ค่า t จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 
40.50 เมื ่อพิจารณาค่า t จากตาราง (n เท่ากับ 30, df เท่ากับ 29) มีค่า t เท่ากับ 2.46 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X̅ S.D. ร้อยละ t 
ก่อนเรียน 30 13.90 2.07 46.33 33.90* 
หลังเรียน 30 24.20 2.01 80.67 

* p≤.01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13.90 และ 24.20 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการวิเคราะห์ค่า t ปรากฏว่า ค่า t จากการค านวณมีค่า
เท่ากับ 33.90 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเ รียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงขอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.63 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.77 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ 4.65 0.57 มากที่สุด 
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รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
4. ด้านการวัดประเมินผล 4.73 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่ 4 ที ่ได ้ร ับการจัดการเร ียนรู้  
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยรวม 4.70  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน เรียงจาก
ล าดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ด้านการวัดและประเมินผล  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 ซึ่งความพึงพอใจของนักเรียนในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
1. จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื ่อง เคมีที ่เป็นพื ้นฐานของสิ ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/80.46  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว ้

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .01 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่
เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปรายดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื ่อง เคมีที ่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.86/80.46 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ เนื ่องจากแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด  
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ และเกิดแนวคิดใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ไป
ยังประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต ค านึงถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ฝึกให้นักเรียนได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไป
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ปรับใช้ในการเรียนตามจุดเน้นด้านความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน
นั้น ๆ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึ กษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท าให้ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการท าใบกิจกรรม ชิ้นงาน และแบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน (E1) และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั
ความคิดสร้างสรรค์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัศมี พรมไพสณฑ์ (2559) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.88/78.19 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ และปรเมศวร์ วงศ์ชาชม (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในวงรอบ
ปฏิบัติการที่ 1 ที่สร้างขึ ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.93/44.55 และในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
98.14/80.00 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 และในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้คือ 75/75  

จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาร่วมกับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ก่อนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิง่มีชีวิต พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนเท่ากับ 49.57 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 80.40 
แสดงว่า ความคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาความคดิสร้างสรรค์อย่างเตม็ความสามารถ การเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ออกแบบนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ และให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง ส่งผลให้นักเรียนมีความคดิสร้างสรรคห์ลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกานต์ โฉมงาม, ฐกานต์ ณ พัทลุง, จินตนา วงศ์ต๊ะ, สุกัญญาพัฒน์ ดอก
กุหลาบ, นิอร วินารักษ์วงศ์ และวทิูร บุญโพธิ์. (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการท างานเป็นทีมผ่าน
กระบวนเรยีนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุดเด่นท่ีชัดเจนข้อหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือการผนวกหรือบูรณา
การแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผูเ้รยีนต้องมีโอกาสน า
ความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน 
นอกจากน้ันส าหรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการคิด (soft skills) เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรคเ์ป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด จินตนาการ เป็นโจทย์เปดิที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรคไ์ด้
เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม (2559)  ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน ผลปรากฏว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีพัฒนาการทีด่ีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทยีบกับก่อนเรียน 
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ม ีความคิดสร้างสรรค์หลังเร ียนส ูงกว ่าก ่อนเร ียนอย่างม ีน ัยส าคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ .01  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื ่อง เคมีที ่เป็นพื้นฐาน  
ของสิ่งมีชีวิต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.90 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 24.20 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ ตั้งแต่  
ขั้นการระบุปัญหา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใคร่รู้ ขั้นรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหา ขึ้นออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ค านึงถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไขในสถานการณ์ต่าง ๆ ขั้นวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา ในขั ้นนี ้ผู ้เรียนจะได้เรียนรู ้จากการสร้างชิ ้นงาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ ขั ้นทดสอบ ประเมินผล  
และปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน ผู้เรียนจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงช้ินงานให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น ภายใต้จุดเน้นด้านความ
มีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลการแก้ปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออกทางความคิด พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาช้ินงานให้น าไปต่อยอด ใช้งานได้
อย่างยั ่งยืน จากกิจกรรมสะเต็มศึกษานักเรียนได้ลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ พบว่าการเรียนแบบลงมือปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาค่าเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดที่ 70 คะแนน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ ฉิมกุล (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังเรียนเท่ากับ 75.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือร้อยละ 70 จัดอยู่ในระดับดี  

จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเร ียนรู ้ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ตามแนวคิด  
สะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พบว่า ความพอใจของนักเรียน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
และร่วมกิจกรรมกลุ่ม คิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอบค าถาม อภิปรายอย่างมีเหตุผล 
นักเรียนทุกคนมีส่วนในการท ากิจกรรม มีความสนุกสนานในการสร้างผลงาน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแข่งขัน  
ในชั้นเรียน เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาผลงานในกลุ่ม ภูมิใจในผลงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเร ียน ท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์ข ั ้นส ูง และเจตคต ิต่ อการเร ียนว ิชาเคม ี ของน ักเร ียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากันแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษามีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าวิจยัไปใช้ 
1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอนควรอธิบาย

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้น การท ากิจกรรมในกลุ่ม เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกิจกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการน า
จุดเน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน 

1.2 ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม การเตรียมสื่อ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียน เพ ื ่อให ้ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ของน ักเร ียนม ีความน่าสนใจ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนร ู ้ ได ้อย ่าง  
มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามาก ผู้สอนอาจจะต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและให้
สอดคล้องกับเวลาตามแผนท่ีก าหนด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการเร ียนร ู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับนักเร ียนในระดับชั ้นอื ่น ๆ  

หรือหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ หรือใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความเหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ 
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้เรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเร ียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการพัฒนาทักษะด้านอื ่น ๆ  

ในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา ทักษะอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกแห่งการศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ดร.อรุณรัตน์ ค าแหง
พลและดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ก าลังใจและแนวคิด ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราเทพ เตมีรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู ้เชี ่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาณี วรรณธุ ครูช านาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา นางสาวศิริพร เอกสะพัง ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการ



สิริยาพร พลเล็ก, อรุณรัตน์ ค าแหงพล, และ กุลวดี สุวรรณไตรย์. (2564). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 210-
224. 

223 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ ์ประชานุเคราะห์” ที่กรุณาเป็นผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบ  
และแก้ไขเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
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