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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาผล
การใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จานวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทาการ
วิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้สถิติทดสอบที (t – test dependent) ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก การของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมค่ายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สื่อที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมค่าย และการวัดและประเมินผล และผลการใช้หลักสูตร พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรค่าย
วิทยาศาสตร์หลังเข้าค่ายสูงกว่าก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
Abstract
The study aims to develop the curriculum science camp activity using by STEM education
to enhance scientific problem solving ability for junior high school students and to study the results
of the curriculum science camp activity using by STEM education. The sample are junior high school
students in Wang Ngiew Wittayakom School. The sample size are 30, using the purposive sampling
method. The analysis of scientific problem solving ability the mean ( x ) and standard deviation
(S.D.) were compared scientific problem solving ability before - after development by t-test
dependent. The research result that the developed curriculum was consisted of 8 components as
the following: rationale, course objectives, target group, duration, curriculum structure, content and
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activities using by STEM education, instructional media, as well as measurement and evaluation.
The scientific problem solving ability of the students who entered the camp was higher than before
the camp at significance level of .01
Keywords : The Curriculum Science Camp Activity using by STEM Education, Scientific Problem
Solving Ability

บทนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดที่จาเป็นและมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของบุคคล
ในสังคม เพราะการดารงชีวิตในสังคมนั้น บุคคลจะต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเป็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคล บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม จะทาให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจาเป็นที่บุคคลต้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเพื่อจะ
ได้สามารถกระทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต ซึ่งผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับ
สภาวะสังคมที่สับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, น. 150) ผู้ที่มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างฉับไวและเหมาะสม จะสามารถดาเนินชีวิตไปตามจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็น
ผู้ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือของสังคม การคิดจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของมนุษย์ จึงควร
อย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความคิด ให้แก่เด็กและเยาวชน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2551, น. 36-37) จากผลของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment : PISA) นักเรีย นไทยมีผลการทดสอบอยู่ใ นระดั บที่ น่า เป็น ห่ว ง นั กเรีย น
ส่ ว นใหญ่ รู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ต่ ากว่ า ระดั บ พื้ น ฐาน (ระดั บ 2) ประมาณ 42.8% นั ก เรี ย นที่ รู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์
ในระดับพื้นฐานประมาณ 34.7% และนักเรียนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ระดับสูง (ระดับ 5 และระดับ 6) มีประมาณ
0.6% (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, น. 135-170) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงระบบการ
จัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเตรียมคนในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งการจั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งตามกรอบการประเมิ น การรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ นี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพราะได้ให้ความสาคัญการใช้ประโยชน์จากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ในบริบทของชีวิตจริง นักเรียนต้องใช้กระบวนการ ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และ
ความเข้าใจในลักษณะวิทยาศาสตร์ มีการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาให้นักเรียน ได้มารวมกลุ่มการ
เรียนรู้ร่วมกันในแหล่งเรียนรู้และมีเวลาทากิจกรรมทั้งทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคมที่ในเวลาปกติ ไม่สามารถ
จัดได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550, น. 2) ได้ให้ความเห็นว่าการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต สารวจและรวบรวมข้อมูล เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติใ นท้ อ งถิ่ นและชุม ชน และยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผู้ เ รีย นได้พั ฒนากระบวนการคิ ดระดับ สูง ได้ แก่ คิ ด
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการตัดสินใจ
นอกจากนี้วิธีการที่จะสามารถทาให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซึ่ง สะเต็มศึกษานอกจากจะเป็นการบูรณาการ ศาสตร์ทั้ง 4 สาขา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันแล้วยังเป็นการบูรณาการด้านบริบท
(Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันซึ่งจะทาให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของการเรียนนั้ นๆ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ (พรพรรณ ไวทยางกูร, 2559,
น. 6) ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งเสริ ม สร้ า งการคิ ด แก้ ปั ญ หา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สาระ
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เรื่องราวหรือประเด็นของบริบทรอบตัวของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับและเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ

ใช้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ห ลั ก สู ต รกิ จ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรค่าย
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รกิ จ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เป็นกระบวนการวางแผน ค้นหาแนวทางใหม่ เพื่อ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผลซึ่งต้องอาศัยการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวาง
จุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดประเมินผลและอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายอันใหม่
ที่วางไว้ (Taba, 1962, p. 135) เป็นการจัดทาหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น
โดย
ครอบคลุมการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความ
ต้อ งการของบุ ค คลและสั งคม (วารี รั ต น์ แก้อุ ไ ร, 2549, น.93) นอกจากนี้ ชั ยวั ฒ น์ สุ ท ธิ รัต น์ (2557, น. 75)
กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้น และลักษณะที่สอง เป็นการจัดหลักสูตรใหม่ที่ไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อนเลย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดีขึ้น สอดคล้องกับสภาพสังคมและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ สรุปได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูต ร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่ดีขึ้น สอดคล้องกับสภาพสังคมและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
มีนักศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของการ
ปฏิบั ติงานที่เ ป็นระบบไว้ ห ลายแนวทาง เช่ น ไทเลอร์ (Tyler, 1972, p. 171) เสนอการพั ฒนาหลัก สูตรโดยวิธี
Maens – ends approach ว่ามี 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลจากตัวผู้เรียน
ผู้เชี่ยวชาญ และกลั่นกรองคัดข้อมูลที่ไม่สาคัญออกไปบนพื้นฐานของหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และหลักปรัชญา
การศึกษา 2) เลือกประสบการณ์การเรียน จัดหมวดหมู่ประสบการณ์การเรียน กาหนดวิธีการจัดประสบการณ์การ
เรี ย น 3) จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย น โดยส ารวจความสั ม พั น ธ์ ด้ า นเวลาและเนื้ อ หา และ 4) การประเมิ น ผล
เพื่อตรวจสอบว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพียงใด นอกจากนี้ทาบา (Taba,
1962, pp. 345-425) เสนอกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการและความจาเป็นต่างๆ ของสังคม ขั้นที่ 2 กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขั้นที่ 3 การคัดเลือก
เนื้ อ หาวิ ช า ขั้ น ที่ 4 การจั ด ล าดั บ เนื้ อ หา ขั้ น ที่ 5 การคั ด เลื อ กประสบการณ์ เ รี ย น ขั้ น ที่ 6 การจั ด ล าดั บ
ประสบการณ์การเรียนตามลาดับก่อนหลัง ขั้นที่ 7 การประเมินผลจากการศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
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ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดร่วมการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาพบว่ามีจุดร่วมที่เป็นสาระสาคัญคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน สังคม และปรัชญาการศึกษา การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การกาหนดเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ การนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินหลักสูตร
2. ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ศึกษาภายในหรือภายนอกโรงเรียน เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียนซึ่งบางประสบการณ์ไม่สามารถจัดในห้องเรียนได้ มีกิจกรรม เช่น การทดลอง การสารวจ การเล่นเกม และ
นันทนาการต่างๆ วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ (สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร, 2554, น. 1) กิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ายวิทยาศาสตร์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาที่ประสบจาก
ชี วิ ต จริ ง โดยกิ จ กรรมที่ มี นั้ น ควรพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในหลายๆ ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ความปลอดภั ย
เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสประสบได้จริงในชีวิตประจาวัน เพื่อที่จะทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตของตนได้ และเป็นกิจกรรมที่ใช้พัฒนาความคิดในระดับสูง และกิจกรรม
นันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน คลายเครียด ส่งเสริมความกล้าแสดงออก ความสามัคคี และ
ความเป็นผู้นา ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในค่าย และมีความสร้างสรรค์ เพราะการ
เข้าค่ายนั้นนอกจากสาระแล้วนักเรียนควรมีความสุขด้วย (สุภาวรรณ คาพิลา, 2552)
3. สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ของสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรื อ ผลผลิ ต ใหม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และการท างาน (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557, น. 3) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาคือการผนวกแนวคิดการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสนาความรู้มา
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันได้ (ศูนย์สะเต็ม
ศึกษา สสวท, มปป., น. 3-5) ลักษณะที่ชัดเจนข้อหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือการผนวก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรียน สมาคม
นั ก เทคโนโลยี แ ละวิ ศ วกรรมศึ ก ษานานาชาติ (International Technology and Engineering Educators
Association : ITEEA) ได้นาเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การระบุปัญหา (Identify a challenge) 2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore ideas) 3) การวางแผนและ
พัฒนา (Plan and develop) 4) การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) และ 5) การนาเสนอผลลัพธ์
(Present the solution) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาเป็นการใช้ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคล นามาคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่กาหนดไว้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, น. 156) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหา หมายถึง การที่ผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Method) เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนมีเหตุผล มีการรวบรวมข้อมูล มีการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล มาลิณี จุโฑปะมา (2554, น. 163) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาเป็นวิธีการคิดแบบหนึ่ง
ด้ว ยการนาความรู้ ทัก ษะประสบการณ์ เ ก่า มาสร้ า งความสั มพั น ธ์ กั บสิ่ งเร้า ใหม่ อย่ า งมีร ะบบ มีขั้ น ตอน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างเกณฑ์ที่ถูกต้องสาหรับการจัดการกับสิ่งเร้าใหม่ เมื่อใดที่สามารถจัดการกับสิ่งเร้าใหม่ได้สาเร็จ
ก็ถือว่าการแก้ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว Weir (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2552, น. 109; อ้างอิงมาจาก Weir, 1974,
p. 18) ได้เสนอขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาไว้ หรือแนวทางในการคิดแก้ปัญหา ในการปฏิบัติที่ทาให้สามารถกาหนด
ระยะเวลาและวิธี การทางานที่แ น่นอนได้ก็คื อ 1) ขั้ นระบุปั ญหา หรื อวิ เคราะห์ประโยคที่ เป็ นปัญ หา หมายถึ ง
ความสามารถในการบอกปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด 2) ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหา หมายถึง ความสามารถ

- 59 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ในการบอกสาเหตุที่แท้จริ ง ที่เป็น ไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ที่ กาหนด 3) ค้ นหาแนวทางแก้ปั ญหาหรื อ
ตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหามากที่สุด แล้วสรุป
ออกมาในรูปสมมติฐาน เพื่อคาดคะเนคาตอบหรือเสนอรูปแบบการค้นคว้าและทดลองเพื่อหาคาตอบ และ 4) พิสูจน์
วิธีแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิด ขึ้นหลังจากการใช้
วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จังหวัดพิจิตร สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 41 ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 8 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ข้อคาถาม รวมจานวนทั้งสิ้น 32 ข้อ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1) การหาคุ ณภาพของหลั กสู ต รกิ จ กรรมค่า ยวิท ยาศาสตร์ ตามแนวคิ ดสะเต็ ม ศึก ษา โดยการประเมิ น
ความเหมาะสมของหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา
จานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยหาความเที่ยงตรง
โดยนาข้ อคาถามไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน และค่า ความสอดคล้ อง (IOC) ค่า ความยากง่ายของแบบวั ด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ 0.20 - 0.80 และหาค่าอานาจจาแนก คัดเลือก
เฉพาะข้ อได้ค่ าอ านาจจาแนก .20 ขึ้ นไป และหาค่า ความเชื่อ มั่น ของแบบวัด โดยใช้สู ตร KR-20 พบว่ าแบบวั ด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทุกข้อ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.21 – 0.80 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.22 - 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84
การเก็บข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการดังนี้
1. ก่อนการจัดกิจกรรมค่ายทาการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง
2. ทาการทดลองใช้หลักสูตรโดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 วัน ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร
3. หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นและหลั ง
การพัฒนา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( 𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อน
และหลัง โดยใช้สถิติทดสอบที (t – Test Dependent)
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมค่ายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมค่าย
และการวัดและประเมินผล
2. ผลการใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
𝑋̅
การประเมินผล
n
S.D.
t
P
ก่อนเข้าค่าย
30
15.16
2.36
-31.712
.000**
หลังเข้าค่าย
30
25.04
1.81
** p<.01
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาก่อนเข้า
ค่ายมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (𝑋̅ = 15.16, S.D. = 2.36) หลังเข้าค่าย ( 𝑋̅= 25.04,
S.D. = 1.81) ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์หลังเข้าค่ายสูงกว่า
ก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปและวิจารณ์ผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่ง หมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมค่ายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย
และการวั ด และประเมิ น ผล ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นต่ า งๆ อย่ า งรอบด้ า น เช่ น
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา และกิ จ กรรมของหลั ก สู ต รค่ า ยซึ่ ง กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ วิชาการ
และนันทนาการ สาหรับกิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมที่แทรกระหว่างกิจกรรมหลัก มีจานวน 3 กิจกรรม ดาเนินการ
พัฒนาขึ้นตามกระบวนการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ สอดคล้องกับปราโมทย์ จันทร์เรือง (2548 : 10) ได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรที่สาคัญคือ 1) หลักการ
2) จุดหมาย 3) โครงสร้าง 4) คาอธิบายรายวิชา 5) ขอบข่ายเนื้อหา 6) เวลาเรียน 7) กิจกรรมการเรียนการสอน
8) สื่อการเรียนการสอน 9) การวัดและการประเมินผล
2. ผลการใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิ ทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึก ษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หลังเข้าค่ายสูงกว่าก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ว่ามีความเหามะสมสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ เจนใจ (2555,
น. บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการนา
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ณ แหล่ ง เรี ย นรู้ สถานี พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า เชิ ง ดอยสุ เ ทพ
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มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมให้นั กเรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนัก เรียนที่ก าลังศึกษา อยู่ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวิ ชัย วิ ท ยา ต าบลช้ า งคลาน อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2553 จานวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ แหล่งเรียนรู้สถานีพัฒนาและ
ส่งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่า เชิ งดอยสุ เ ทพ อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ งกิ จ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ผู้ วิ จั ย
ได้พัฒนาขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่บูรณาการสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกสถานการณ์ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และพื้นฐานความรู้ของนักเรียน นักเรียนจะได้กาหนดปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกทั้งสถานการณ์นั้นต้อง
เป็นปัญหาที่มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับที่ พรรณพร นามโนรินทร์ (2554, น. 33) กล่าวว่า
การที่จะคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ผู้สอนจะต้องจัดสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ใหม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี
นอกจากผู้วิจัยใช้คาถามเป็นส่วนสาคัญในการจัดการเรียนรู้ เพราะคาถามช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี ทาให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมตลอดจนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ในขั้นการประเมินในกิจกรรมสะ
เต็มศึกษามีวัตถุประสงค์ว่านักเรียนสามารถนาวิธีการที่เหมาะสมมาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นที่
สนับสนุนให้นักเรียนได้ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
มีการบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึ่งการบูรณาการความรู้จะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนได้ สอดคล้องกับลิน
(Lind, 2000 อ้างอิงใน Unal and Aral, 2014, p. 280) ที่กล่าวว่า การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
มีความสาคัญ มากกว่าลาดั บขั้นตอนที่ถู กต้อง เพราะเป็น วิธีหนึ่ งที่สามารถช่ วยพัฒ นาทักษะการแก้ปัญ หาของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้ องกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ของดิวอี้ (Dewey, 1938 อ้างอิงใน
Fuhrmann, 1996, p. 87) ที่กล่าวว่า ความสามารถของมนุษย์เกิดจากการสร้างประสบการณ์เขาจึงเสนอแนวการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ที่เรียกว่า “การเรียนรู้จากการลงมือทาด้วยตนเอง (Learning by doing)” การจัดการเรียนรู้ควร
เน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lou, et. al. (2011)
ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ใช้การบูรณาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ช่วยส่งเสริมทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนได้ อีกทั้งส่งเสริมนักเรียน
ให้แก้ปัญหาต่างๆ ทีละขั้นตอนและนาไปสู่ความสาเร็จ
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