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จากบรรณาธิการถึงเพื่อนสมาชิก
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์จะรวบรวม แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดจนผลงานข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกของสมาคมฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานวิชาชี พ ด้ า นดัง กล่า ว จึ ง ได้ จั ดทา
วารสารเพื่อ เป็ นสื่อ กลางระหว่า งสมาคมครูฯ และเพื่อ น
สมาชิก
วารสารสมาคมครูฯ 28 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ พ.ศ.
2534 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ก่ อ ตั้ ง สมาคมครู ฯ จั ด ท าให้ รู ป เอกสาร
สิ่งพิมพ์ แต่นับตั้งแต่ปีนี้ คือ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จะจัดทา
เป็น e-journal เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงกัน
วารสารสมาคมครูฯ ฉบั บ ปี ที่ 29 นี้ ประกอบด้วย
บทความ 2 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง เป็นบทความวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อ ให้ ผู้อ่ านได้ทั้งความรู้และแนวคิดหลากหลาย รวม 3
บทความ
ส่วนที่สอง เป็นผลงานของสมาชิกสมาคมครูฯ รวม
4 บทความ
สมาคมครูฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกคงจะได้รับ
ประโยชน์จากบทความดังกล่าวข้างต้นไม่มากก็น้อย และขอ
เชิ ญ ชวนสมาชิ ก ที่ มี แ นวคิ ด หรื อ เรื่ อ งราวที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก ส่งบทความมายังคณะผู้จั ดทา
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อ ๆ ไป
กองบรรณาธิการ

สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
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มนุษย์เราสร้างคอมพิวเตอร์ได้เมื่อราวเจ็ดสิบกว่าปีมานี้ คอมพิวเตอร์ที่สร้างในสมัยนั้น
เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมายและการใช้งานก็ซับซ้อน ผู้ที่ส ามารถใช้
คอมพิว เตอร์ ยุ ค แรกๆ ได้จึงมีแต่นักวิช าการ เช่น วิศวกรอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือนักคณิตศาสตร์
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร จนกระทั่งกลายมาเป็นโทรศัพท์เครื่อง
เล็ก ๆ ที่สามารถพกติดตัวได้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศหรือ
ของหน่วยงาน ไปจนถึงพนักงานระดับล่างสุด รวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกอาชีพและทุกฐานะ
เมื่อปี พ.ศ. 2532 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่ง ดร.
นงนุช วรรธนวหะ และผู้เขียน ไปดูการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 2 ที่
เมืองมินส์ สหภาพโซเวียต เพื่อเตรียมการส่งนักเรียนไทยไปแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ
เมื่อผู้เขียนเห็นข้อสอบแข่งขันของเขาแล้ว ผู้เขียนก็ต้องกุมขมับเพราะข้อสอบนั้นยากมากจริง ๆ
ความยากทาให้ผู้เขียนเสนอ สสวท. ว่าจะต้องเตรียมการอย่างดีเพื่อให้การส่งนักเรียนไทยไปแข่งขัน
ในปีต่อไปที่ประเทศกรีซนั้น จะได้ไม่ต้องอับอายประเทศอื่น ๆ สสวท. เห็นพ้องกับผู้เขียนว่า ถึงแม้
จะมีการสอบคัดเลือกหานักเรียนเก่งเพื่อส่งไปแข่งขันนั้น ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถ
ทาข้อสอบยากๆ ได้ สิ่งที่จะต้องดาเนินการก็คือ จัดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารับการฝึกอบรม
ด้านการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหายากๆ ก่อน คาถามต่อมาก็คือ จะให้ใครเป็นผู้สอน ผู้เขียนตอบว่า
ต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น โรงเรีย นที่สอนวิชาการเขียนโปรแกรมยังมีน้อย ครูเองก็สอน
แต่เพีย งการเขีย นโปรแกรมง่ายๆ เท่านั้น ปีต่อมา เมื่อ สสวท. ส่ งนักเรียนสามคนที่ได้เ ตรี ย ม
ฝึกอบรมมาอย่างดีไปแข่งขัน ได้ผลเป็นที่น่ายินดี เพราะนักเรียนได้เหรียญทั้งสามคน คือเหรียญเงิน
หนึ่งคน และเหรียญทองแดงสองคน แต่ นักเรียนจากประเทศจีนในปีนั้นทุกคนได้เหรียญทอง การ
แข่งขันปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้นักเรียนไทยจะได้เหรียญทอง เหรียญเงิน อยู่บ้าง แต่ส่วน
ใหญ่จะได้เหรียญทองแดง ในขณะที่นักเรียนจีนได้เหรียญทองแทบยกทีมต่อเนื่องกันมาโดยตลอด
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นับจากปีนั้นมาจนถึงปีนี้ การฝึกอบรมนักเรียนไปร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกผู้สอนก็
ยังคงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่เหมือนเดิม เพราะยังไม่มีครูอาจารย์ในโรงเรียนสามารถรับงาน
ฝึกอบรมนี้ไปดาเนินการได้ เหตุผลสาคัญของเรื่องนี้รวมทั้งการที่นักเรียนไทยไม่สามารถทาคะแนน
ระดับเหรียญทองได้มาก ๆ นั้นเป็นเพราะโจทย์ข้อสอบมีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งหมายความว่าอาจารย์จะต้องทุ่มเทใช้เวลาศึกษาแนวทางของโจทย์เพื่อนามาหาวิธีส อน
นักเรียนรุ่นใหม่ต่อไปเรื่อยๆ เพราะถึงแม้อาจารย์ผู้มาฝึกอบรมให้นักเรียน จะเป็นผู้ซึ่งมีทั้งทักษะ
และความรู้พื้นฐานดีแต่ก็ไม่มีเวลาค้นคว้าเพราะภาระในมหาวิทยาลัยก็มีมากอยู่แล้ว

เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ผู้เขียนมีความจาเป็นต้องเดินทางไปปักกิ่ง และได้มีโอกาสไปเยี่ยม
คานับหัวหน้าทีมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกของจีนที่มหาวิทยาลัยซินหัว ท่านผู้นั้นได้พาผู้เขียนเดินชม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แล้วบอกด้วยว่านี่เป็นที่ฝึกงานของเด็กนักเรียนที่จะ
ส่งไปแข่งขัน ห้องปฏิบัติการนั้นกาลังทาโครงการเรื่องการให้คอมพิวเตอร์รู้จาใบหน้าเหมือนกับที่
เวลานี้ก็มีโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีนี้ในการพิสูจน์ตัวตนเจ้าของเครื่อง อีก
โครงการหนึ่งที่จาได้ก็คือ การรู้จาเสียงพูดว่าเป็นเสียงใคร การรู้จาเสียงพูด (voice recognition)
ที่ใช้กันอยู่เวลานี้ในสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊คนั้นเป็นแบบรู้จาว่าเป็ นคาอะไร แต่การรู้จาเสียงพูดนั้น
เป็นการระบุว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใคร วิธีนี้จะตอบได้ถูกต้องหมดไม่ว่าผู้นั้นจะพูดภาษา
อะไร ผู้เขียนดูห้องปฏิบัติการของเขาแล้วก็นึกในใจว่า ถ้าเขาลงทุนทากันถึงขนาดนี้ก็ต้องยอมยก
เหรียญทองให้เขาไปเรื่อย ๆ สสวท. ควรจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
ทุกวันนี้ เมื่อเราได้ยินเรื่อง อาลีบาบา หัวเหว่ย และบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทาให้ประเทศ
จีนก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลมากมาย ก็อย่าได้สงสัยเลยว่าทาไมประเทศจีนก้าวหน้ารวดเร็วนัก ถ้า
ผู้ เขีย นจ าไม่ผิ ด เคยอ่านพบว่ า แต่ล ะปีประเทศจี นผลิ ตนั กเทคโนโลยีดิ จิ ทัล อิเล็ กทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ ออกมาทางานปีละหลายแสนคน แต่ละคนมีความสามารถไม่
แพ้นักเรียนที่ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ส่วนประเทศไทยนั้น แต่ละปีผลิตนักคอมพิวเตอร์
สาขาต่าง ๆ ออกมาปีละประมาณ 5 พันคน ในจานวนนี้ มีทักษะในการทางานเพียงพันกว่าคน
เท่านั้น ถ้าหากนาผู้ที่ทางานพันกว่าคนนี้มาพิจารณา อาจพบว่ามีผู้เขียนโปรแกรมเป็นเพียงร้อย
กว่าคนเท่านั้น ที่น่าแปลกแต่จริงก็คือ บัณฑิตที่จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จานวนมากเขียน
โปรแกรมไม่เป็น เรื่องนี้อย่าไปสงสัยให้มากว่าทาไมจึงเป็นเช่นนี้ ผู้ เขียนเคยตรวจข้อสอบวิชาการ
เขียนโปรแกรมในมหาวิทยาลัยบางแห่ง พบว่าโจทย์ก็ยังคงมีแต่การคานวณจานวนเหรียญสาหรับ
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ทอนให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าอยู่นั่นเอง
เพื่อนชาวจีนแคนาเดียนคนหนึ่งของผู้เขียน เป็นศาสตราจารย์วิชาการด้านภูมิศาสตร์ เมื่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เขาได้จัดบรรยายที่เรียกว่า Inaugural lecture นั่นก็คือบรรยาย
ประกาศความสามารถว่าเป็นศาสตราจารย์ เขานิยามว่า คนที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้รู้ในวิชาการด้านใด
ด้านหนึ่งนั้นจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. รู้จักและเคยอ่านตาราที่ถือว่าเป็นเล่มที่สุดยอดที่สุดในสาขาวิชานั้น 3 เล่ม
2. อธิบายทฤษฎีที่สาคัญที่สุดในสาขาวิชานั้นได้ 3 ทฤษฎี
3. บอกชื่อนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาวิชานั้นได้ 3 คน พร้อมระบุด้วยว่า
เชี่ยวชาญด้านใด
ผู้เขียนฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นการวัดความรู้ที่ดีมาก ปัญหานี้ใช้กับนักวิชาการไทยไม่ได้ เพราะ
นักวิชาการไทยไม่ได้รับการฝึกให้อ่านตาราที่สุดยอดมาก่อน ตาราที่อ่านกันก็คือสาเนาคาบรรยาย
เป็น PowerPoint ที่อาจารย์ตนเองสอนทฤษฎีที่สาคัญ และใครทาวิจัยอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยอ่าน
ผลงานวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะอาจารย์ไทยไม่เคยสอนนักเรียนนักศึกษาของตนให้ศึกษาหาความรู้
ในเรื่องนั้น ๆ เรื่องที่เราสอนกันเป็นเรื่องฉาบฉวย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอก ก็มักจะดัดแปลงแก้ไขของคนอื่น ครั้นจบมาเป็นอาจารย์แล้ว บัณฑิตเหล่านี้ก็ให้คาปรึกษานิสิต
นักศึกษาของตนไม่เป็น ก็เลยเกิดวงจรที่มืดมัวลงไปเรื่อย ๆ
ช่ ว งหลายปี ก่ อ นหน้ า ค.ศ. 2000 ผู้ เ ขี ย นรั บ งานเป็ น รองผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และต่อมาได้ไปช่วยเป็นอาจารย์และผู้ประเมิน
มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI
มาตรฐานนี้กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้ให้สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดทาขึ้นเพื่อใช้
กาหนดวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ช่วงนั้น เนคเทค และ ซอฟต์แวร์พาร์ค (ชื่อจริงคือ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ที่ตั้งโดยเนคเทค) ได้ผลักดันให้บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
ไทยต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานนี้ ผู้เขียนเป็นอาจารย์อาวุโสทางด้านนี้จึงยอมรับงานเป็น
อาจารย์ และผู้ ป ระเมิน บริษัทผู้ พัฒ นาซอฟต์แวร์ที่ประสงค์จะรับการประเมินจนได้ ใบรั บ รอง
มาตรฐาน จะต้องส่งพนักงานมาเรียนวิชา CMMI เบื้องต้น วิชานี้เรียนอย่างเข้มข้น แต่ไม่มีการสอบ
ที่กล่าวว่าเข้มข้นนั้น เป็นเพราะผู้เขียนได้รับการบอกเล่าว่าจะต้องร่วมมือทางานและเรียนอย่าง
จริงจัง มิฉะนั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัตร นั่นคือจะต้องเรียนครบทุกหัวข้อ และต้องทาแบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียนและทาเป็นการบ้าน และจะต้องตอบคาถามและอภิปราย หากใครเรียนไม่ครบ หรือไม่
ร่วมมือก็จะไม่ได้ประกาศนียบัตร
ผู้ที่จะเป็นอาจารย์สอนวิชา CMMI เบื้องต้น ได้นั้นจะต้องเคยเรียนวิชานี้เป็นวิชาแรกมาก่อน
ต่อจากนั้นจะต้องเรียนวิชาขั้นกลาง และขั้นสูง ก่อนที่จะเรียนวิชาการเป็นอาจารย์สอน CMMI ซึง่
ทั้งสามวิชานี้มีการสอบ และต้องไปเรียนที่ต่างประเทศในศูนย์ ที่เปิดสอนเท่านั้น ถ้าหากสอบไม่
ผ่านวิชาใดก็ไม่สามารถเรียนวิชาต่อ ๆ ไปได้ เมื่อผู้เขียนสอบผ่านวิชาขั้นสูงแล้ว ก็สมัครเรียนวิชา
เป็นอาจารย์สอน CMMI วิชานี้กาหนดให้ผู้เขียนทาวิจัยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งเรื่องไปให้
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงวันเรียนก็ต้องเดินทางไปเรียน ณ ศูนย์ที่เขากาหนดใน
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วันแรกนั้น หลังจากแนะนาตัวกับผู้เรียนคนอื่น ๆ แล้ว (มีผู้เรียนทั้งหมดเพียง 4 คน และมีอาจารย์
2 คน) ก็เริ่มต้นด้วยการสอบวัด ความรู้สองชั่วโมง เงื่อนไขก่อนเรียนก็คือ คุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนที่
จะมาเรียนวิชานี้ แม้คุณจะสอบผ่านวิชาขั้นกลางและขั้นสูงมาแล้ว แต่ถ้าคุณตอบไม่ได้ คุณก็ไม่มี
สิทธิเรียน ดังนั้นโดยหลักการของสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็คือ คุณจะทาอะไรคุณต้องรู้เรื่องนั้น
คุณจะเป็นอาจารย์เรื่องใดคุณก็ต้องรู้เรื่องนั้น
หลังจากเรียนวิชาการเป็นอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนก็ต้องเปิดสอนวิชานี้ โดยให้
อาจารย์จากสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประเมินการสอนของผู้เขียน การประเมินของเขาก็ทา
อย่างจริงจัง เพราะเขาขอให้ผู้เขียนคุยกับเขาทุ กครั้งที่มีการพักรับประทานอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน ระหว่างนั้น เขาจะบอกผู้เขียนว่า หัวข้อนี้คุณอธิบายมากไป หัวข้อนั้นอธิบายน้อยไป คุณ
ควรจะเข้มงวดกับผู้เข้าฝึกอบรมเพราะบางคนแอบโทรศัพท์ และคนที่นั่งแถวที่สองข้างซ้ายหายไป
ไหน เขาบอกคุณหรือเปล่า ฯลฯ เรื่องการประเมินแบบนี้ ในเมืองไทยผู้เขียนเห็นมีแต่ในหลักสูตร
วิชาครู และการประเมินการสอนผู้ที่ขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ แต่ในหลักสูตรอื่น ๆ นั้น ไม่มี
การประเมินอย่างจริงจังเช่นนี้
เนื้อหาสาคัญของการเป็นอาจารย์ในวิชา CMMI ที่ผู้เขียนไปเรียนเมื่อยี่สิบปีมาแล้วนั้น มี
สาระที่น่าสนใจดังนี้
 คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในงานที่จะสอนมาก่อน
 คุณต้องเข้าใจความหมายของคาทุกคาที่ใช้ในเนื้อหาที่สอนว่าหมายถึงอะไร เกี่ยวข้อง
กับอะไร ฯลฯ
 คุณต้องรู้ว่า ผู้เรียนวิชานี้มักจะมีคาถามหรือข้อสงสัยในประเด็นใดบ้าง และคาถาม
นั้น ๆ ควรตอบอย่างไร
 คุณต้องรู้แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละด้านหรือแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษา
เองได้
 คุณต้องรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ยังเป็นปัญหาที่จะต้องวิจัยค้นคว้าต่อไป
 คุณต้องรู้วิธีที่จะสอนการทางานเป็นทีมเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างจริงจัง
การได้เป็นอาจารย์สอนวิชา CMMI นั้น เขามีกาหนดระยะเวลาให้เป็นได้เพียง 3 ปี แล้วก็
จะต้องขอต่ อ ใบอนุ ญ าตการเป็ น อาจารย์ ต่ อ ไป แต่จะมีเงื่ อนไขว่ า ต้ องเปิ ดสอนด้ ว ย ไม่ใ ช่ ไ ด้
ใบอนุญาตเป็นอาจารย์แล้วแต่ไม่ได้เปิดสอนเลย นอกจากนั้น ยังจะต้องเรียนวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก
1 วิชาด้วย โดยให้เลือกเรียนจากวิชาต่าง ๆ ที่สถาบันเปิดสอน ถ้าทาได้ไม่ครบตามเงื่อนไข ก็จะ
ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นอาจารย์ต่อ
ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการเป็นอาจารย์วิชา CMMI มาบอกเล่า เพื่อให้เห็นความสาคัญของ
การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ เท่าที่ผ่านมา สถาบั นต่าง ๆ ล้วนเปิดสอนหลักสูตร
ด้านคอมพิวเตอร์แบบตามสะดวก ไม่มีหลักการที่ดี หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาก็เช่นกัน หลักสูตร
วิชาวิทยาการคานวณที่ สสวท. ผลักดันอยู่นั้น ก็ยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร ไม่ว่าจะใน
เรื่องอาจารย์หรือแนวทางการสอน ปัญหาสาคัญของการสอนหลักสูตรในเวลานี้ก็คือ นักเรียน
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ไทยต่างกลัวการเรียนวิชายาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้แต่วิชาภาษา
ต่าง ๆ ผู้บริหารการศึกษาก็ไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาเพียงพอ เช่น บอกว่า การสอนให้ท่องจานั้นผิด
ในทางปฏิบัติแล้วยุคนี้เป็นยุคแห่งความสับสน การที่เราจะไม่สับสน ก็คือ จะต้องจาสิ่งต่าง ๆ ที่
ถูกต้องเอาไว้มากๆ แล้วนามาใช้ในการสรุปว่าอะไรถูก อะไรผิด

เวลานี้ความกลัวการเรียนเรื่องยากนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะถ้าคนไทยไม่รู้จัก
ทางานที่ยากแล้ว ไม่ช้าเราก็จะต้องกลายเป็นทาสทางความคิดและผลิตภัณฑ์ของคนชาติอื่นหมด
แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ ต้องเอาตัวอย่างของคนอื่นมาใช้ ถ้าไม่เคยมีใครแก้ปัญหายากเรื่องหนึ่งเลย
คนไทยก็คงไม่กล้าพยายามแก้ปัญหานั้นอีกเช่นกันเ พราะกลัวเรื่องยากเอาไว้ก่อนแล้ว วิชาการ
คานวณที่ว่ายากนั้น ผู้เขียนสารภาพว่าเป็นเพราะไปบัญญัติศัพท์นี้ไว้นานแล้วว่า การคานวณ
ปัจจุบันคาว่า computation นี้ใช้ร่วมชื่อกับสาขาอื่นๆ อีกมาก เช่น computational linguistics,
computational biology, computational physics เมื่อพิจารณาชื่อวิชาเหล่านี้แล้วเห็นว่า ยัง
มีความหมายอีกคาหนึ่งที่น่าจะนามาใช้แทน “การคานวณ” ได้โดยไม่ผิด ก็คือ “การประยุกต์
คอมพิ ว เตอร์ ” เช่ น computational linguistics ก็ เ ป็ น วิ ช า ภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ หรื อ คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใ นภาษาศาสตร์ ซึ่งฟังแล้ ว น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่า
ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ ดังนั้นถ้าเปลี่ยนชื่อหลักสูตร Computation ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หลักสูตรการประยุกต์คอมพิวเตอร์ ก็อาจจะทาให้น่าสนใจเรียนมากกว่าเพราะดูเ หมือนว่าจะ
ไม่ยากเท่ากับ “การคานวณ”
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ไม่ว่าจะใช้ชื่อหลักสูตรนี้ว่าอย่างไร สิ่งสาคัญก็คือการต้องพยายามส่งเสริมผลักดันให้เปิด
สอนกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับชั้นที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ แต่ก่อนอื่นเรื่องสาคัญก็
คือการพัฒนาครู อาจารย์ให้เก่งและเพียงพอ งานเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์นั้นเป็นงานช่างชั้นสู งที่
ต้องการความสามารถหลายอย่าง แต่ไม่เหลือวิสัยที่จะสอนและฝึกฝนได้
ดังนั้น เราจึงควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูอาจารย์ให้เชี่ยวชาญ และมีทักษะการทางาน
เรื่ องเหล่ านี้ ได้แนะน าไว้แล้ ว ในบทความนี้ ขอให้ ช่ว ยกันคิดหาทางผลั กดัน เพื่อให้ เป็น new
normal ให้ได้
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การจัดการเรียนการสอนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ ในบทความนี้จึงขอเสนอว่ า การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนต้องทาอย่างไร และนาเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยเป็นกิจกรรมที่มาจากผลงานวิจัยของผู้เขียนและคณะ ซึ่งจะ
นากิจกรรมมาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะมีลักษณะอย่างไร
จากเอกสารของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อมูลจาก
“โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนประถมศึกษาตอนต้น” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนาร่อง
ที่ดาเนิ น การโดยคณะท างานและคณะวิจัยที่จั ดตั้ง ขึ้นโดยคณะกรรมการอิส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป
การศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ได้
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
และได้กาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ได้
ดังนี้
สมรรถนะ (Competencies) คือ ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล
โดยใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือคุณลักษณะที่ตนมีอยู่ มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาให้
สาเร็จ สมรรถนะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลได้ฝึกใช้ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ตนมีในการทางาน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และการดารงชีวิต เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการทางาน
หลักสูต รฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) มีลั กษณะส าคัญคือ
มุ่งเน้ น การพัฒ นาผู้ เรี ยนให้ เ กิ ดสมรรถนะที่จ าเป็น ต้ องใช้ ในการด ารงชี วิต ให้ ความส าคั ญ กั บ
พฤติกรรม การปฏิบัติของผู้เรี
้ ยน มีการบูรณาการความรู้ ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจต
คติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ในการทางานเพื่อสร้างผลงานให้สาเร็จ โดย
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่เน้ น ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผู้ เรียนต้องสามารถใช้ค วามรู้ ทักษะ ไปแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ความรู้ในการทางานและการดารงชีวิตได้
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction) มุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และการใช้ชีวิต
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น“การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการนาไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การความรู้ นาไปใช้เพื่อปฏิบัติงาน สร้างผลงานให้สาเร็จ เป็นการเรียนที่ต้องคานึงถึงผู้เรียนเป็น
สาคัญ คานึงถึงศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน
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กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยสมรรถนะ
สาคัญ 10 สมรรถนะ ได้แก่
1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
2) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Everyday Life)
3) การสื บ สอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific
Mind)
4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)
6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
7) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and Innovation,
HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking)
8) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy :
MIDL)
9) การท างานแบบรวมพลั ง เป็ น ที ม และมี ภ าวะผู้ น า (Collaboration Teamwork and
Leadership)
10) การเป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม เเข็ ง ตื่ น รู้ แ ละมี ส านึ ก สากล (Active Citizen with Global
Mindedness)
สาหรับรายละเอียดคาอธิบายสมรรถนะของทั้งสิบสมรรถนะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จาก
เอกสาร เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ จั ด ท าโดย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์
ได้จากเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1686-file.pdf
องค์ประกอบสาคัญของสมรรถนะ มี 7 ประการ ดังแผนภาพที่ 1
7) ผลสำเร็จ
(Success) ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
(Performance
Criteria)
6) งำนและ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ
(Tasks/ Jobs/
Situations)

1) ควำมรู้
(Knowledge)
2) ทักษะ (Skill)
องค์ประกอบ
สำคัญของ
สมรรถะ

5) กำรกระทำ/ กำรปฏิบัติ
(Performance)

3) คุณลักษณะ/
เจตคติ
(Attribute/
Attitude)

4) กำรประยุกต์ใช้
(Application)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบสาคัญของสมรรถนะ
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จากหลักการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครูสามารถนามาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ซึ่งในบทความนี้ จ ะขอน าเสนอตัว อย่า งกิจ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ที่ได้มาจากงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์ ลั กษณะของกิจกรรมให้ เห็ นว่าเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะอย่างไร
ตัวอย่างที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องเสียงกับการได้ยินเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
น้ าฝน คู เ จริ ญ ไพศาล และคณะ (2561) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ งผลการเรี ย นรู้ แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องเสียงกับการได้ยิน วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องเสียงกับ
การได้ยินสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.55 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.89 สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
สาหรับรายละเอียดงานวิจัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความวิจัยที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
สาหรับในบทความนี้จะขอเน้นที่การวิเคราะห์กิจกรรมว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างไร
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องเสียงกับการได้ยิน แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จุดกาเนิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง (2 ชั่วโมง) จุดประสงค์การเรียนรู้
คือ 1) ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง และ 2) ฝึกทักษะความ
คล่องแคล่วในการคิดทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1.1 จุดกาเนิด
เสียง และกิจกรรมที่ 1.2 การเคลื่อนที่ของเสียง กิจกรรมที่ 1.1 นักเรียนได้ทาการทดลองว่าเสียง
เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ และกิจกรรมที่ 1.2 นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงจากการ
สั่นไหวของเปลวเทียนขณะปิดลาโพงและขณะเปิดลาโพง ทาให้มองเห็นภาพ เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ตัวกลางของเสียง (2 ชั่วโมง) จุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1) ทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับตัวกลางของเสียง และ 2) ฝึกทักษะความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2
เป็นกิจกรรมการทดลองที่ทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องตัวกลางของเสียงมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ทาการ
ทดสอบการเคลื่ อนที่ของเสี ยงผ่ านตัว กลาง 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จากนั้น
นักเรียนเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง
กิจกรรมที่ 3 ลักษณะของเสียง (2 ชั่วโมง) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) ทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเสียง 2) สืบค้นข้อมูลและอภิปรายอันตรายจากเสียง และ 3) ฝึกทักษะ
ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 3.1 เสียงสูง
เสียงต่า และกิจกรรมที่ 3.2 เสียงดังเสียงค่อย โดยกิจกรรมที่ 3.1 นักเรียนได้ทดลองการเกิดเสียง
สูง เสียงต่า จากการดีดเส้นเอ็นที่ห้อยถุงทรายจานวน 1 ถุง และเส้นเอ็นที่ห้อยถุงทรายจานวน 3
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จานวน 3 ถุง และกิจกรรมที่ 3.2 นักเรียนได้ทดลองการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย จากการเคาะแผ่นที่
วางลูกโป่งขณะออกแรงแตกต่างกัน โดยทาการสังเกตระดับเสียงและการเคลื่อนที่ของกระดาษ
ขณะเคาะ
กิ จ กรรมที่ 4 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เสี ย ง (2 ชั่ ว โมง) จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ คื อ 1)
ออกแบบและประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งดนตรี เ พื่ อ ศึ ก ษาการเกิ ด เสี ย งโดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ และ 2) นาเสนอผลงานเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ โดยกิจกรรมนี้ นักเรียนต้องนาความรู้
ที่ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมที่ 1-3 มาวางแผนและออกแบบเครื่องดนตรีที่เกี่ยวกับเสียง
นาเสนอแนวคิด ลงมือประดิษฐ์เครื่องดนตรี และนาเสนอผลงาน กิจกรรมนี้เน้นให้นักเรียนฝึก
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนได้ถูกประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องดนตรีแบบ Rubric score
กิจกรรมนี้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างไร
กิจกรรมเรื่องเสียงกับการได้ยิน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนการรู้
เน้ น การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน ประดิษฐ์ชิ้นงานเครื่องดนตรี ซึ่ง
เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ความคิดแปลกใหม่ และส่งเสริมให้นักเรียนได้
นาเสนองาน จึงเห็นได้ว่า กิจกรรมนี้ได้พัฒนาสมรรถนะผู้เรี ยนหลากหลายสมรรถนะ ได้แก่ 1)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 3) ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 4) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และ 5) การทางานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นา
นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น สื่ อ สารข้ อ มู ล จึ ง เป็ น การพั ฒ นาสมรรถนะการใช้
ภาษาไทย ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่น เพราะกิจกรรมเป็นการทางานเป็นกลุ่ม ต้องทางาน
ร่วมกับผู้อื่น จึงต้องสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งาน นาเสนองาน
ในการที่นักเรียนได้ทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีสถานการณ์ปัญหาหรืองานที่มอบหมาย
ผ่านการทากิจกรรมกลุ่ม เป็นการส่งเสริมสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์หรือการสืบเสาะ
การเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ (inquiry process) และเป็ น การพั ฒ นาจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ อี ก ด้ ว ย
นั กเรี ย นได้พัฒ นาสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้ทางาน ได้แก้ปัญหา ได้ทางานกลุ่ม ทาให้นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีวินัย ต้อง
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ได้สื่อสารกับผู้อื่น ได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้การ
แก้ปัญหาและยอมรับผลของการทางาน การวางแผนการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองและ
ของทีมงานในกลุ่ม จากนั้นศึกษาใบความรู้แล้วตอบคาถามท้ายกิจกรรม ซึ่งเป็นคาถามที่ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างผลงาน ประดิษฐ์
เครื่องดนตรีจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม เพราะ
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นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และ คิดสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรม นอกจากนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทางานกลุ่มเป็นการพัฒนาสมรรถนะการทางาน
แบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นา เพราะสมาชิกในกลุ่มต้องแสดงบทบาทหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหา
และทางานตามเป้าหมาย จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นา และในการทางาน
ร่วมกันจะฝึกให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ตัวอย่างที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพาราที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
น้าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ (2560) ได้ทาวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้ของนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนด้ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพาราที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) งานวิจัยนี้ได้สร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพาราที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียนที่ มีต่ อการเรียน ด้ว ยชุดกิจกรรม กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้เ ป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน ดาเนินการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใช้เวลารวม 3 สัปดาห์ หลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว จึงให้
นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแปรรู ป น้ ายางพารา และท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผล ซึ่ง
ประกอบด้วย คะแนนที่ได้จากการตอบคาถามท้ายกิจกรรม คะแนนจากการประเมินผลงานชิ้นงาน
ของนั กเรี ย น และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน และข้อมูล จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพาราได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.18 และ ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพารา ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
(กลุ่มละ 5 คน) ผู้เรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับน้ายางพารา การแปร
รูปน้ายางพารา และเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM education) (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และสามารถ
สร้างผลงาน/ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้ ในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมนักสืบน้ายาง กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมนักวิทย์คนเก่ง กิจกรรมที่ 3 คือ
กิจกรรมนักออกแบบตัวน้อย และกิจกรรมที่ 4 คือ กิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
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การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการเรียนรู้
แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านการทากิจกรรม (Activity based) หรือการ
ทาโครงงาน (Project based) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทัก ษะการสื่อสาร ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์
สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจาวันได้ ได้พัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ
โดยเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้ทางานเป็นทีม ได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานจากยางพารา กิจกรรมการเรียนรู้ ได้สร้างเสริมทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็น
ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่มีขั้นตอนสาคัญ ๆ คือ 1) การระบุปัญหา (Identify
a challenge) 2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore ideas) 3) การวางแผนและพัฒนา (Plan
and develop) 4) การทดสอบและประเมิ นผล (Test and evaluation) และ 5) การนาเสนอ
ผลลัพธ์ (Present the solution) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการแปรรู ป น้ ายางพารา มี กิ จ กรรมที่ บู ร ณาการความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ให้
นั กเรี ย นได้ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ได้ทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานจากน้ายางพารา ทาให้นักเรียนได้ฝึกสมรรถนะการคิด การแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การนาเสนองาน นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น คือ การ
แปรรูปน้ายางพาราจากกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพในการแปรรูปยางพาราซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน
การออกแบบเนื้ อหาของกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องยางพารา ได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นกับยางพาราใน
ท้องถิ่นมาเป็นสถานการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของยางพารา การแปรรูปน้ายางพารา
ทั้งนี้การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบการทากิจกรรม
เช่น ชุดกิจกรรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่เ กี่ยวข้องในการทากิจกรรม และผู้สอนต้อง
เตรียมติดต่อประสานงานกับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชน ในท้องถิ่นที่มีอาชีพในด้านการแปร
รูปน้ายางพารา เพื่อให้นักเรียนได้เดินทางไปยังสถานที่จริง ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในชุมชน ชุด
กิจกรรมเรื่องการแปรรูปน้ายางพารา แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 นักสืบน้ายาง (100 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) อธิบาย
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับยางพาราในปัจจุบันได้ 2) อธิบายการแปรรูปน้ายางพาราได้ กิจกรรมนี้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับราคายางพาราในปัจจุบัน สาเหตุและแนวทางแก้ไข
และการแปรรูปน้ายางพาราในท้องถิ่น โดยนักเรียนได้ลงในพื้นที่ที่ปลูกยางพาราจริงใกล้โรงเรียน
นักเรียนได้ฟังบรรยายจากวิทยากรในท้องถิ่นและทดลองแปรรูปน้ายางพารา นักเรียนได้บันทึก
ข้อมูล ที่เรี ย นรู้ ล งในใบบันทึกกิจ กรรม นักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่ มเติ ม แล้ ว ตอบคาถามท้ า ย
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 นักวิทย์คนเก่ง (100 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) อธิบายสมบัติ
เบื้ องต้น ของน้ ายางพาราได้ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ กรดน้าส้ ม น้าหมัก
มะพร้าว และน้าหมักกล้วย ในการทาให้น้ายางพาราแข็งตัว กิจกรรมนี้นักเรียนทาการทดลองเพื่อ
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ทดสอบสมบัติเบื้องต้นของยางพาราทั้งด้านกายภาพและเคมี นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และได้เปรียบเทียบความแตกต่างของสารละลายที่ทาให้ยางพาราแข็งตัว คือ กรด
น้าส้ม น้าหมักมะพร้าว และน้าหมักกล้วย มีกิจกรรมให้อภิปรายผล และนาเสนองาน จากนั้น
บันทึกผลการทดลองในใบบันทึกกิจกรรม และตอบคาถามท้ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 นักออกแบบตัวน้อย (100 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) ออกแบบ
ชิ้นงานที่ได้จากการแปรรูปน้ายางพาราโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) เลือกใช้อุปกรณ์ใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปน้ายางพารา
และอุตสาหกรรมยางในประเทศ นักเรียนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากน้ายางพาราที่สามารถทาได้ใน
เวลาที่กาหนดให้ โดยออกแบบในกระดาษปรู๊ฟแผ่นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อผลิตภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ระบุสารละลายที่ใช้ทาให้น้ายางแข็งตัวและอัตราส่วนที่ใช้ ขั้นตอนการทา และรูป
แบบจาลองของผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนองาน อภิปรายร่วมกัน แล้วให้บันทึก
ผลลงในใบกิจกรรมและตอบคาถามท้ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (150 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) ประดิษฐ์
ชิ้นงานจากน้ายางพาราที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 2) อธิบายความสัมพันธ์ของยางพารากับ
การดารงชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากน้ายางพารา นักเรียนได้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน และนาเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง นักเรียนทาใบกิจกรรมและตอบคาถาม
ท้ายกิจกรรม ซึ่งผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนประเมินโดยใช้แบบประเมินผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่
ประดิษฐ์จากยางพารา โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนี้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างไร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ายางพารา มีการ
น าความรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ มาใช้
แก้ ปั ญ หาตามสถานการณ์ ที่ ก าหนด โดยผู้ เ รีย นได้ เ รีย นรู้ อ ย่า งบูร ณาการ เช่ น วิ ท ยาศาสตร์
(Science) ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การขยายพั น ธุ์ ย างพารา คุ ณ สมบั ติ ข องยางพารา การเปลี่ ย น
โครงสร้ า งของน้ ายางพารา ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของยางพารา เทคโนโลยี
(Technology) เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือใน
การแปรรู ป น้ ายางพารา การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการทดลอง การใช้ สื่ อ
สารสนเทศ เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล นาเสนอข้อมูล การนาวัสดุต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ได้ออกแบบการแก้ปัญหา การทดลอง การ
ปฏิบัติงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์จากน้ายางพาราโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
อย่างมีขั้นตอน คณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชั่งปริมาณสาร การตวงและ
การวัดปริมาตรสารที่ใช้ในการทดลอง การคิดคานวณงบประมาณที่ใช้ ต้นทุน กาไร-ขาดทุนในการ
สร้างชิ้นงานจากน้ายางพารา การคานวณพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกยางพารา การคานวณอัตราส่วน
ระหว่าง กรด : น้ายางพารา : น้า ในการทดสอบสมบัติน้ายางพารา การคานวณปริมาณสารที่ใช้ใน
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การสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงาน
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ที่ บู ร ณาการ 4 สาขาวิ ช า คื อ วิ ท ยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ต ศาสตร์
(Mathematics) หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลงาน
ได้พัฒนาทักษะการคิด และทักษะอื่น ๆ ที่สาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนได้หลากหลายสมรรถนะ
สาหรับกิจกรรมเรื่องการแปรรูปน้ายางพารานี้ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทากิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่น จึงทาให้นักเรียนมีความสนใจ สนุก
กับการทากิจกรรม และมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานจากน้ายางพารา ซึ่งนักเรียน
ได้ พั ฒ นาสมรรถนะที่ ห ลากหลาย ดั ง นี้ 1) ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร 2) คณิ ต ศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน 3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิ ตวิทยาศาสตร์ 4) ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 5) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 6) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 7) การ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และ 8) การทางานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นา
นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาสมรรถนะภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร และการน าเสนองาน ด้ า น
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน นักเรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
การวัดปริมาตร คานวณเกี่ยวกับปริมาณสาร งบประมาณในการทาการทดลอง การออกแบบและ
สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ายางพารา เมื่อนักเรียนได้ทางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับยางพาราง ได้ทา
การทดลองตรวจสอบคุณสมบัติของน้ายาง และ สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากน้ายางพารา จึงทาให้
นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้พัฒนา
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจาก
นักเรียนนาปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น นาเรื่องการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นมาเรียนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในการทางานกลุ่ม และการทางานกับคนในชุมชน นักเรียน
ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทางานกลุ่มเป็นการฝึกระเบียบวินัยของสังคม ฝึกสร้าง
และรักษาความสั มพันธ์กับผู้ อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ได้สร้างผลิตภัณฑ์จ ากน้า
ยางพาราเป็นการใช้ความรู้ด้านอาชีพของคนในท้องถิ่น จึงทาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ มีพื้นฐานความรู้เรื่องยางพารา การแปรรูปยางพาราไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
นักเรียนได้มีความรู้และฝึกทักษะการสร้างงาน สร้างนวัตกรรม กิจกรรม STEM ได้ฝึกให้นักเรียนได้
คานวณต้นทุน กาไร ในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
เรื่ องการเงิน กิจ กรรมตามแนวทางสะเต็ ม สามารถพัฒ นาสมรรถนะทั กษะการคิ ดขั้น สู ง และ
นวัตกรรม กิจกรรมได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้วางแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลงาน
ทาให้ได้ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คิดวิเคราะห์( Analytical thinking)
คิดแก้ปัญหา(Problem solving thinking) และ คิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills)
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กิจ กรรมนี้ นักเรียนได้พัฒ นาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพราะ
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งสื่อ สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างงาน นาเสนองาน
ดังนั้นหากผู้สอนให้คาแนะนาแก่นักเรียนในการตระหนักถึงการใช้สื่อ ก็จะทาให้นักเรียนได้พัฒนา
ทั ก ษะด้ า นนี้ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ กิ จ กรรมตามแนวทาง STEM Education สามารถพั ฒ นา
สมรรถนะการทางานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นา เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ทางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลงานร่วมกัน จึงทาให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องความเป็นผู้นา สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานกลุ่มเสร็จตามเป้าหมาย และสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
(สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ใน
เอกสารอ้างอิง)
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สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศ ได้มีการ
พัฒนาทักษะการดารงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้
ความสาคัญกับทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการกาหนดกรอบสมรรถนะหลั ก ของผู้ เรียนระดับ การศึก ษาขั้น พื้นฐาน ประกอบด้ว ย 1)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่ งตน 6) ทักษะ
อาชี พ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ 7) ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง และนวั ต กรรม 8) การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
สารสนเทศ และดิจิทัล 9) การทางานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นา 10) การเป็นพลเมืองที่
เข้มเเข็งตื่นรู้ที่มีสานึกสากล สมรรถนะหลักทั้ง 10 ประการนี้ เป็นสมรรถนะที่ผู้ เรียนควรจะได้รับ
การปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถดารงชีวิตได้ในโลก
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ที่มา กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.
๑-๓)
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เมื่อมีการกาหนดกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจาเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบที่กาหนดทุกสาขาวิชา ครูวิชาคณิตศาสตร์ก็
มีความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ
ตัวชี้วัดแล้ว ยังเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหา ทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
ครูอาจจะมีความกังวล และคิดว่าจะต้องใช้เวลามากในการคิดกิจกรรมใหม่ทั้งหมด ซึ่ง
จะต้องส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทั้งสิบพร้อม ๆ กั น ในความเป็นจริงแล้ว ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ไม่จาเป็นต้องครอบคลุมสมรรถนะหลักทั้งหมด เพราะผู้เรียนแต่ละคนอาจจะใช้เวลาในการ
พั ฒ นาที่ แ ตกต่ า งกั น ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน
คณิตศาสตร์ ร ะดับ ชั้นประถมศึกษา มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ส อดคล้ องกับหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะ ในแต่ละหัวข้อได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านใดบ้าง ดังนั้น
ผู้เขียนขอแนะนาให้เริ่มจากกิจกรรมที่อยู่ในคู่มือครู และนามาปรับเปลี่ยนตามบริบทโรงเรียน และ
ความสามารถของผู้เรียน การเลือกกิจกรรมควรขึ้นอยู่กับระดับผู้ เรียน ในระดับประถมศึกษาควร
จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถนากลุ่มสาระต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันได้ง่ายกว่าระดับ
มัธยมศึกษา
เมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักทั้งสิบด้าน จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร สามารถส่งเสริมได้ง่ายที่สุดสาหรับเด็กเล็ ก ในวิชา
คณิตศาสตร์การทาโจทย์ปัญหาเป็นการฝึ กทักษะในการฟัง อ่านและพูด ทาให้ผู้เรียนสามารถ
ตีความได้ สิ่งที่ควรเพิ่มเติม คือ การเขียน ดังนั้นอาจจะฝึกให้ผู้เรียนได้มีการตั้งโจทย์ ทาให้ผู้เรียน
สามารถสะท้อนความคิด การฝึกตั้งโจทย์นี้ทาให้ฝึ กความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ ทาให้ผู้เรียนเกิด
จินตนาการ ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์การบวก การลบ
จนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้เห็นภาพของการนาไปใช้ได้อย่างดี สมรรถนะต่างๆ ไม่
จาเป็นต้องส่งเสริมพร้อมกันทั้งหมด แต่ควรจะเน้นส่งเสริมสมรรถนะต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย เช่น
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม อาจจะเหมาะสาหรับ
การพัฒนาในเด็กโต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรส่งเสริมสมรรถนะเหล่านี้สาหรับเด็กเล็ก
ในบทความนี้ ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างของกิ จกรรมที่เสนอแนะในคู่มือครูรายวิชา
พื้น ฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ว่าสามารถนามาเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักได้ ตัวอย่างเช่น บทที่ 1
จานวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 แนวการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากให้ นักเรียนสังเกตภาพสัตว์ที่อยู่ในสวน
สัตว์ และมีตัวอย่างคาถามเพื่อให้ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับจานวนสัตว์ที่อยู่ในภาพ ซึ่งกิจกรรม
นี้ทาให้นักเรียนได้เห็นภาพของการนาความรู้เรื่องการนับไปใช้ ครูสามารถยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่รอบๆ
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ตัวที่เกี่ยวข้องกับการนับ เป็นการนาผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน จากนั้นในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
จานวนนับ ได้มีการนาภาพสัตว์หรือตัวสัตว์จาลองจัดเป็นสวนสัตว์เพื่อให้ผู้เรียนนับ มีการให้ระบาย
สี มีการฝึกออกเสียง รวมถึงมีการเล่าเรื่องราวจากบัตรภาพ การวาดรูปหน้าชั้น การทาสถานการณ์
จาลอง รวมถึงการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้กับวิชาอื่น ๆ ในคู่มือครูจะ
เห็นวิธีการสอนจานวนนับด้วยวิธีที่หลากหลาย การเปรียบเทียบจานวนโดยการจับคู่ของบัตร ใน
บางกิจกรรมได้มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นทีมเพื่อทาการแข่งขัน การโยงเส้นจับคู่ การสอนการลบ
ด้วยการเล่นเกม การหาผลลบด้วยการวาดรูป จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก ควรนาเสนอ
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้กิจกรรมสาหรับเด็กเล็กควรจะ
จับต้องได้
กิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนค้นพบหรือเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ของจานวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของ
จานวน ในคู่มือครูได้เสนอกิจกรรมที่ใช้ตัวนับ พร้อมใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม โดยให้วาง
ตัวนับบนใบกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนแยกตัวนับออกเป็นสองกอง และให้นักเรียนบันทึกว่า
สามารถแยกได้กี่แบบ และแยกได้เป็นจานวนใดบ้าง โดยเริ่มจากจานวนน้อยๆ และเพิ่มจานวนมาก
ขึ้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมได้ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกให้ผู้เรียนค้นพบหรือหา
คาตอบด้วยตัวเอง โดยอาจจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้มีการแลกเปลี่ยนคาตอบกับเพื่อนกลุ่มอื่น
นอกจากนี้ กิจกรรมในหนังสือได้มีการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคม
ศึกษา วัฒนธรรม ครูพานักเรียนไปสารวจบริเวณโรงเรียน และเชื่อมโยงถึงเรื่องการรักษาความ
สะอาด ขยะ การแยกขยะ หรือแม้แต่สอดแทรกการสอนความมีวินัย เรื่องการเข้าแถวในการรับ
ถาดอาหาร การปฏิบัติตน เมื่ออ่านหนังสือแล้วควรเก็บไว้ ในที่ที่กาหนด การจาลองสถานการณ์
การทาจิตอาสา โดยการช่วยเก็บขวดนม ซึ่งเป็นขยะรีไซเคิล เมื่อนาไปล้างแล้วขาย จะทาให้มี
รายได้ การเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น การก่อพระเจดีย์ทรายในวัด เกมสาวน้อยตกน้า
เกมปิดตาตีหม้อ เป็นต้น
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แนวการจัดการเรียนรู้ในคู่มือครู น่าจะเป็นตัวอย่างและแนวทางในการจัดกิจกรรม จะเห็น
ได้ว่ากิจกรรมได้ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ สมรรถนะที่เห็นได้ชัดคือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชีวิต ประจาวัน และการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ แ ละจิตวิทยาศาสตร์ ผ่ าน
กิจกรรมที่ได้จากการสังเกต วางแผน เก็บข้อมูล และสรุปผล ส่วนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครู
อาจจะต้องเพิ่มเติมโดยการสอดแทรกคาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น จานวนนับ คาศัพท์ชื่อสัตว์เมื่อ
เรี ย นจ านวนนั บ รวมถึ ง ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง อยู่ ด้ า นหลั ง ของหนั ง สื อ เรี ย น
นอกจากนี้อาจจะให้ผู้เรียนได้ลองแต่งประโยคสั้นๆ ในโจทย์ปัญหา ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน มีการพัฒนาผ่านการสอดแทรกเนื้อหา การสร้างวินัยผ่านการเล่าเรื่อง รวมถึงผ่านการทา
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนด การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ในระดับนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก ครูอาจจะเพิ่มเติม
ได้ในโจทย์ปัญหา ส่วนสมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมได้เรียนรู้ผ่านการทากิจกรรมในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งแบบเป็นคู่และเป็นกลุ่ม กิจกรรมในการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ และกิจกรรม
ในการหาผลบวก โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนบอกว่าหาผลบวกได้อย่างไร ในหนังสือจะมีวิธีการบวก
ที่หลากหลาย เช่น การนับต่อบนเส้นจานวน การบวกด้วยจานวนเดียวกันและบวกเพิ่ม หรือ การ
ท าให้ ค รบสิ บ ซึ่ ง ท าให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ตั ว อย่ า งการคิ ด หลากหลาย สมรรถนะการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆ ส่วนสมรรถนะ
ในการทางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นา ได้ถูกฝึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาเป็นคู่หรือ
กลุ่ม อย่างไรก็ตามครูควรจะต้องมีการแนะนา และมีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บทบาทที่เหมาะสมในการทางานเป็นทีม และสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตื่นรู้ที่มีสานึก
สากล ครูสามารถสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวอย่างแนวการจัดการเรียนรู้ในคู่มือครู
ในแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางให้ครูได้เลือกใช้ตามความพร้อมและบริบทโรงเรียน ทั้งหมด 6 แนวทาง ดังนี้
1. ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
2. ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
3. ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
4. สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
5. บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
6. สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจาวัน
ครูอาจจะนากิจกรรมที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมตามคู่มือครูของสสวท.
และเพิ่มเติมตามบริบทของผู้เรียน
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เอกสารอ้างอิง
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ: 2562.
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ในสมรรถนะผู้เรียน
ข้อที่ 4 ความว่า ผู้ เรี ยนมีความสามารถในการพัฒ นาทักษะชีวิต และเพื่อเป็นการนาไปสู่ ก าร
ปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริม
ให้ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะการใช้ชีวิตให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ปั ญ หาสุ ข ภาวะทางด้ านร่า งกาย และจิ ต ใจ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
สะเต็ มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้ เรี ยนสามารถ
บูรณาการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิต
จริง ตลอดจนเห็นความสาคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
กิจกรรม สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอนในชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เครื่องร่อนกระดาษพับ Super flying เป็นการพับเครื่องร่อนด้วยกระดาษ
ที่ใช้งานแล้ว และการใช้เทคนิควิธีการที่ทาให้เครื่องร่อนสามารถลอยอยู่ในอากาศให้ได้นานที่สุด
จัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อมุ่งพัฒนาด้านอารมณ์ “การจัดการกับอารมณ์และความเครียด”
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กิจกรรมที่ 2 รูปทรงกับการรับน้าหนัก เป็นการพับกระดาษให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต การ
สร้างกลไกการล็อคปลายกระดาษ และนามาทดสอบรับน้าหนัก เพื่อมุ่งพัฒนากระบวนการกลุ่ม
ด้าน “การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น”

กิจกรรมที่ 3 ตึกกระดาษรับแรง เป็นการนากระดาษเหลือใช้จานวน 30 แผ่น มาพับเป็น
รูปทรงต่าง ๆ แล้วนามาเรียงต่อกันให้มีความสูง 1 เมตร แล้วทดสอบการรับน้าหนักและการทรงตัว
เพื่อมุ่งพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ นากระดาษเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
“การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”

กิจกรรมที่ 4 จานรองแก้วกาแฟทรงตัวอัตโนมัติ เป็นการนาหลักของแรงโน้มถ่วงมาใช้
เป็นหลักการสาหรับ การทรงตัว ของจานรองแก้ว กาแฟ ที่เกิดจากการนาวัสดุเหลื อใช้มาสร้ าง
สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อมุ่งพัฒนาการคิดแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมด้วยหลักการและทฤษฎี ร่วมคิดร่วม
ทา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น “การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น”
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กิจ กรรมที่ 5 เรื อพลังยาง เป็นการนาวัสดุเหลื อใช้มาสร้างเรือของเล่น โดยใช้กลไก
ขับเคลื่อนด้วยยางรัด เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และแบ่งปันให้
ผู้อื่นได้เล่นด้วย “การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น”

กิจกรรมที่ 6 พัดลมจิ๋วจากวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้
เรื่องการออกแบบกลไก วงจรไฟฟ้า การประยุกต์ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมควบคู่
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”
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นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น คู่มือกิจกรรม สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
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ผลการใช้นวัตกรรม
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้ทักษะชีวิต ครบทั้ง 4 ด้าน คือ
1.1 ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับความรู้
ความสามารถของบุคคลอื่น เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงทาให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผลงานมีประสิทธิภาพ
1.2 ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรู้จักการระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยา สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล ได้
อย่ างถูกต้องเหมาะสมกับปัญหา ได้ร่ว มกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้ว ยวิธีคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนได้วางแผนการทางาน ลงมือทางานด้วยตนเอง เมื่องานสาเร็จได้นาไป
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขจนผลงาน
มีความสมบูรณ์ที่สุด แล้วจึงนาผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.3 ผู้เรียนรู้จักวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองและผู้อื่นได้ โดยรู้จักการ
น าวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ม าประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ของเล่ น ขึ้ น มาได้ เ อง และน ามาเล่ น เพื่ อ ผ่ อ นคลาย
ความเครียดของตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
1.4 ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น สามารถสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการผูกมิตรกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ทาให้เป็นที่รักของเพื่อน ครู และบุคคลทั่วไป
2. ผู้เรียนมีทักษะการทางานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสะเต็มศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2. ผู้เรียนทางานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนก่อนการลงมือทางาน ลดข้อผิดพลาดในการ
ทางาน
3. ผู้ เรี ย นเห็ น คุณค่าในตนเองและผู้ อื่น คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักวิธีการจัดการกับ
อารมณ์ ความเครียด และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกั บบุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ครูกฤษขจร ศรีถาวร
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 27.85 ซึ่งต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับชาติ โดยค่าเฉลี่ยคะแนนระดับชาติ เท่ากับ 32.28 จากผลของคะแนนที่พบ
ผู้ วิจั ย ได้รั บ การสะท้อนคิดจากผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนไม่ได้ล งมือทากิจกรรม ทาให้ ไม่เข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
เข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) สู่สถานศึกษา” ของ
โรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้) เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อันนาไปสู่การออกแบบนวัตกรรม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ การ
สร้างความสนใจ (Engagement) การสารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบาย (Explanation)
การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมิ น ผล (Evaluation) ซึ่ ง ทั้ ง 5 ขั้ น ตอน เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสได้ใช้ความคิดของ
ตนเองได้มากที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนสารวจตรวจสอบ จะต้องเชื่อมโยงกับความคิดเดิม
นาไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550)
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active learning วิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนพื้นฐานการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning บน
พื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ บนพื้นฐาน
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปีการศึกษา
2561 จานวน 85 คน แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้
1.1 ห้อง 3/1 มีนักเรียน จานวน 30 คน
1.2 ห้อง 3/2 มีนักเรียน จานวน 30 คน
1.3 ห้อง 3/3 มีนักเรียน จานวน 25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 2 ประเภท ดังนี้
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(5E) จานวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 25 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ แต่ละชุดประกอบด้วย คูม่ อื สาหรับครู แบบทดสอบ
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ก่ อ นและหลั ง เรี ย น ใบกิ จ กรรม ใบความรู้ แบบฝึ ก หั ด ใบเฉลยกิ จ กรรม เฉลย
แบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning มีทั้งหมด 6 ชุด คือ ชุดที่ 1
เรื่อง ผลของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุ ชุดที่ 2 เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ชุดที่
3 เรื่อง แรงพยุงของของเหลว ชุดที่ 4 เรื่อง แรงเสียดทาน ชุดที่ 5 เรื่อง โมเมนต์ของ
แรง ชุดที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2.2.2 แบบวัดพัฒนาการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ ข้อสอบแต่ละข้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย
ก าหนดสถานการณ์ ปั ญ หา และบทความ เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ปัญหา โดยใช้วัด 3 ครั้ง คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน
2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning
วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน
1 ฉบับ
วิธีดาเนินการเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Pre – experimental design) แบบกลุ่มเดียว
ที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest Posttest Design) โดยดาเนิน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 30 ข้อ และ
แบบวัดการพัฒนาการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ จานวน 20 ข้อ ไปทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 1 สัปดาห์
2. ดาเนิ น การทดลองตามแผนการจัด การเรีย นรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แ บบ
Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) จานวน 6
แผน ใช้เวลา 18 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง
3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แรงพยุงของของเหลว จบแล้ว ให้
ผู้เรียนทาแบบทดสอบวัดการพัฒนาการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
4. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมแล้ว นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดการพัฒนาการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ไปทดสอบหลังเรียน

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

5. วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรียนชั้ นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3
ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning
วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้การทดสอบค่าที (ttest แบบ Dependent Samples)
6. วิเคราะห์การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียว (One – Way
ANOVA)
7. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning
วิชาวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)
ผลการศึกษา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (E1/E2 = 75/75) ทั้ง 6 กิจกรรม โดยมี
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายกิจกรรม (E1/E2) เท่ากับ 76.81/76.25
และประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 76.25/77.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และ
มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6470 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ร้อยละ 64.70
จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสอนได้ตรงตามเนื้อหาวิชา
และจุดประสงค์ของหลักสูตร และยังช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบ Active learning วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พัฒนาการการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่วัดก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active
learning สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้
4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active learning พบว่าสามารถทาให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น
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สื่ อการเรี ย นการสอน STEM Maker การสร้ า งนัก ประดิษฐ์ เป็นการนากระบวนการ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการสาหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การสร้าง
นักประดิษฐ์ (Maker) โดยนักเรียนต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาตลอดจนพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาภายใต้องค์ความรู้ที่ได้รับ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษา
โดยใช้สื่อการเรียนการสอน STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์ ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม โดยให้นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเอง
ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การดาเนินการในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะใช้ กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6
ขั้นตอน ได้แก่

1. ระบุปัญหา ในการกาหนดปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันให้นักเรียนได้แก้ปัญหา
จะนาปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าว หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา
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2. รวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรวบรวมข้ อ มู ล และแนวคิ ด จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น
อินเทอร์เน็ต youtube หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ และปรึกษาครูที่ปรึกษา
3. ออกแบบ แบ่งเป็น 2 ส่ ว น คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นการออกแบบผลงานของ
นักเรียน และ ซอฟต์แวร์ (Software) โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE, KidBright IDE, MakeCode
micro:bit และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการสร้างคาสั่งและเป็นบอร์ดในการควบคุม
4. วางแผน วางแผนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา ตามที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบผลงาน
ของตนเองไว้ โดยลาดับขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานได้
5. ทดสอบ และประเมินผล ทดสอบการทางานของส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าใช้
งานไม่ได้จะทาการแก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนเองต่อไป
6. นาเสนอ นักเรียนนาเสนอชิ้นงานที่ได้จัดทาขึ้น โดยนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่า ง ๆ
เช่น facebook youtube เป็นต้น
การนา STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์ เข้าสู่ชั้นเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมในคาบ
เรียนของโรงเรียน ดังรูป
ลดเวลา
• จัดกิจกรรม 2 คาบ/
เรียน เพิ่ม
สัปดาห์
เวลารู้
วิชาการ
• จัดกิจกรรม 2 คาบ/
ค้นคว้า
สัปดาห์
อิสระ (IS)

ชุมนุม

• project based
learning 2 คาบ/
สัปดาห์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจผ่านกลุ่ม Facebook ของโรงเรียน ซึ่งใช้ระบบ Google Form
ในการกรอกข้อมูลของนักเรียน ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
2. เมื่อได้กลุ่มนักเรียนที่สมัครใจในการเรียน จะทาการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้ ดังนี้
- หน่วยที่ 1 เรื่องวิทยาการคานวณ (5 ชั่วโมง) ให้นักเรียนเข้าใจหลักการ coding และการ
เขียนโปรแกรม
- หน่วยที่ 2 เรื่องพื้นฐานบอร์ดสมองกลฝังตัว (5 ชั่วโมง) ให้นักเรียนเรียนรู้ส่วนประกอบ
และหน้าที่ของบอร์ดสมองกลฝังตัวแบบต่าง ๆ
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- หน่วยที่ 3 เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม (10 ชั่วโมง) นักเรียนเข้าใจและสามารถ
เขียนโปรแกรมได้
- หน่วยที่ 4 การใช้งานเซ็นเซอร์ (sensor) (10 ชั่วโมง)
- หน่ ว ยที่ 5 เรื่องการแก้ปั ญหาสถานการณ์ในชีวิ ตประจ าวัน “STEM Mission” (15
ชั่วโมง)
- หน่วยที่ 6 เรื่องการนาเสนอผลงาน (15 ชั่วโมง)
การแก้ ปั ญ หาสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น “STEM Mission” เป็ น การก าหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนได้นาความรู้เรื่องพื้นฐานบอร์ดสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรมและการ
ใช้งานเซ็นเซอร์มาแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน ตัวอย่างเช่น
 ปัญหาเด็กเสียชีวิตในรถตู้

 การออกแบบและสร้างแขนกั้นรถอัตโนมัติ
การออกแบบและสร้างแขนกั้นรถอัตโนมัติ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้าง
แขนกั้นรถอัตโนมัติ โดยนักเรียนร่วมกันอภิปรายกลไกการทางานของแขนกั้นรถในรูปแบบต่างๆ
และออกแบบแขนกั้นรถของแต่ละกลุ่ม นามาประดิษฐ์เป็นแขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมทั้งทดสอบ
การทางานของแขนกั้นรถ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้ทดสอบผลงาน
ของกลุ่มตนเอง
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 หุ่นยนต์เดินตามเส้น
กิจกรรมการประดิษฐ์รถเดินตามเส้น เป็นกิจกรรมที่ เน้นทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษา โดย
บูรณาการ 4 สาขาวิชา
- วิชาวิทยาศาสตร์ วงจรไฟฟ้า และทักษะการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- วิชาคณิตศาสตร์ การคานวณโครงสร้างของรถ และตรรกศาสตร์การเขียนโปรแกรม เป็นต้น
- เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมให้ ร ถสามารถเดิน ตามเส้ น โดยนักเรี ยนสามารถเขี ย น
โปรแกรมควบคุมรถให้สามารถเดินตามเส้นได้ตามภารกิจที่กาหนดให้
- วิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างของรถ โดยรถสามารถเคลื่อนที่และสามารถเดินตามเส้น
ได้

จากกิจกรรมที่ยกตัว อย่างข้างต้น เป็น “STEM Mission” ที่ได้จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภายในชั้นเรียน โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปและมีราคาถูก เช่น ใช้ แผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดเป็นโครงสร้างของรถ หรือใช้บอร์ด Arduino Uno ที่มีราคาถูกในการเขียนโปรแกรมควบคุม
เป็นต้น ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน ทาให้
เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษา
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ผลการใช้สื่อการเรียนการสอน STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์
(1) นักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน STEM
Maker การสร้างนักประดิษฐ์ สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
พบว่านักเรียนผ่านทักษะทางด้านสะเต็มร้อยละ 95 และนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางานอยู่ในระดับสูง

(2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน
STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์ มีค่าเท่ากับ 0.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67
จานวน
ค่านัยสาคัญ ร้อยละของ
การทดสอบ
S .D.
t
X
นักเรียน
ทางสถิติ
E.I .
ก่อนเรียน

30

12.11

2.14

หลังเรียน

30

25.70

1.68

26.56**

0.05

66.67

(3) นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 80.75 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อการเรียนการสอน STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์

ความพึงพอใจของนักเรียน
มากที่สุด
80.75

มาก
ปานกลาง
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญ แต่การจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ยังขาดทักษะกระบวนการทั้งการแก้ปัญหา การให้
เหตุผ ล การสื่ อสารและนาเสนอแนวคิด การเชื่อมโยงเนื้อหา และการคิดสร้างสรรค์ ส่ งผลให้
นักเรียนไม่สามารถนาความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555: 1) สะท้อนให้เห็นได้จากผลการทดสอบใน
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ในปี ค.ศ. 2015 จากกรอบการประเมินในส่วนของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical literacy) 3 กระบวนการ คือ การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความและประเมินผล
ลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ (OECD, 2016: 68) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยใน
กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559:
14) เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังมีจุดเน้นที่การหาคาตอบที่ถูกต้อง การ
จดจาขั้นตอนการหาคาตอบ กฎ สูตร นิยาม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2557: 1)
จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
และการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของการใช้บทเรียนออนไลน์ นักเรียนจะได้เรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน นักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และทาให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่
ครูต้องสร้างบทเรียนออนไลน์ให้หลากหลาย สนองต่อความแตกต่างของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้จึง
มุ่งเน้นพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
เรียนรู้เชิงรุก เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
และภาคตัดกรวย ซึ่งผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของตนต่อไป

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัด กรวย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก และหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก
3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลั งการเรี ย นรู้ ด้ว ยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม
4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลั งการเรี ย นรู้ ด้ว ยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม
5. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ว ยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จานวน 9 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด
377 คน ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31202
2. กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม อ าเภอพล จั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ เ รี ย นรายวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ เ พิ่ ม เติ ม รหั ส วิ ช า ค31202 ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง กลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม (Sampling Unit) ซึ่ ง มี ก ารจั ด นั ก เรี ย นแบบคละ
ความสามารถ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามลั ก ษณะของกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามลาดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1:Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
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ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (D1:Development) : การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2:Research) : การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัดกรวย
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2:Development) : การประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก และหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ประกอบด้วยบทเรียน 7 ชุด
ดังนี้
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 1 ระยะห่างและจุดกึ่งกลาง
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 2 ความชัน เส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 3 สมการเส้นตรงและระยะห่าง
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 4 ภาคตัดกรวยและวงกลม
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 5 พาราโบลา
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 6 วงรี
บทเรียนออนไลน์ชุดที่ 7 ไฮเพอร์โบลา

บทเรียนออน ลน์

บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง เรขาคณิ ต วิ เ คราะห์ แ ละภาคตั ด กรวย ประกอบด้ ว ย 4
องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ 1) เนื้ อ หา 2) โฮมเพจ 3) ระบบบริ ห ารจั ด การรายวิ ช า และ 4)
แบบทดสอบ ผู้ วิ จั ย น าบทเรี ย นที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว ขึ้ น สู่ เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์
http://wow.in.th/Z52o หรือสแกน QR Code ด้านบน
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก
ตามแนวคิด สเตรเยอร์ ฮาร์ทและไบลเลอร์-เบซเตอร์ (Strayer, Hart and Bleiler-Baxter, 2016: 663-664)

2) การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน : ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และ
ภาคตัดกรวย

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2) การเรียนรู้ภายในห้องเรียน : การเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบกลุ่ม การแข่งขัน การ
นาเสนอ

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ดังตาราง
กำรหำ
ประสิทธิภำพ

จำนวน
นักเรียน

ค่ำประสิทธิภำพ
ที่ตั้ง ว้ (E1/E2)

ค่ำประสิทธิภำพ
ที่ ด้ (E1/E2)

ควำมหมำย

รายบุคคล

3

80/80

74.29 / 70.83

ต่า่ กว่าเกณฑ์

กลุ่มเล็ก

9

80/80

80.48 / 80.83

เป็นไปตามเกณฑ์

ภาคสนาม

30

80/80

81.38/81.75

เป็นไปตามเกณฑ์

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4. นักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
และภาคตัดกรวย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรี ยนรู้
เชิงรุก โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.68)
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