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บทคดัย่อ 
การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และความพึงพอใจของนกัเรียน 3) ศึกษาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ แบบแผนการ
วิจยัคือ One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เมืองหลงัสวน จาํนวน 33 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) แบบวดัจิตสํานึกอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ65) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ผา่นเกณฑร์ะดบัดี(เฉล่ีย 3.51) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 3) หน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.65/78.33 ตามเกณฑ ์80/80  

 

ABSTRACT 
The purposes of this study were: 1) to development of STEAM integrated learning unit 2) to study the  

achievement, conscious of environmental conservation and satisfaction of the students often learning by using 
STEAM integrated learning unit 3)  to study efficiency of  learning unit. The design of this study was One-Group 
Pretest-Posttest Design. The sample consisted of 33 ninth grade students of the 2014 academic year at 
Muanglangsuan school. These research instruments were: 1)  achievement test 2)  conscious of environmental 
conservation test 3)  satisfaction for students questionnaire. The results were as follow 1)  the post-learning 
achievement of the students were higher than the pre-learning counterpart achievement and passed level of the 
criterion(percent 65) at the .05 level of significance. 2) the post-learning conscious of environmental conservation of 
the students were higher than the pre-learning counterpart conscious and satisfaction for learning management which 
was good level( mean=3.51)  at the .01 level of significance. 3)  the learning unit were effective at 81.65/78.33 in 
accordance to 80/80  
 
คาํสําคญั: หน่วยการเรียนรู้  บูรณาการแบบ STEAM  ชุมชนวงัตะกอ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
Key Words:  Learning unit, STEAM, Wangtako community, Grade nine 
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บทนํา
ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่ เป็น 

การสอนแยกออกเป็นวิชา และขาดการเช่ือมโยงกบัวิถี
ชีวิต ทาํให้นักเรียนมีผลการเรียนลดลง ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ปัญหาการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) 
เปิ ด เผยผลการสอบวิท ยาศ าสต ร์  ใน โครงการ
ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ(PISA) ในปี 2012 พบวา่
นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียวิทยาศาสตร์ 444 คะแนน 
ซ่ึงเพ่ิมสูงจาก PISA ปี 2009(425คะแนน) เม่ือเทียบกบั 
PISAปี 2000 มีแนวโน้มสูงข้ึน อย่างไรก็ตามคะแนน
เฉล่ียวิทยาศาสตร์ ยงัคงตํ่าว่าค่าเฉล่ียขององค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (โครงการ 
PISA ประเทศไทย สสวท กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  

จากปัญหาการศึกษาท่ีเกิดข้ึน ทาํใหห้น่วยงาน 
ทางการศึกษาให้ความสนใจกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เพราะในชีวิตประจําว ันต้อง
ผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ในการทาํงานร่วมกัน 
เพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการจดัการ
เรียน รู้ควรมีลักษณะองค์รวม  เน้นการบูรณาการ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตนักเรียน ขณะน้ี สสวท ให้ความ
สนใจนวตักรรมใหม่ดา้นการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในโครงการ STEM  Education เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้เกิดการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ (สสวท, 2556) 
STEM มาจากการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ โดยนําจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจน
วิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน 
เพ่ือให้นกัเรียนนาํความรู้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การ
คน้ควา้และพฒันาส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
(พรทิพย์, 2556) ต่อมา Yakman (2008) กล่าวว่า การ
เรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ยากต่อการเขา้ใจ จึงมีการ
พฒันาโมเดล STEAM ข้ึนมาจาก STEM เดิม โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบูรณาการ เพ่ิมศิลปศาสตร์เขา้
ไป เพ่ือใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้และเขา้ใจเน้ือหาใน

ระดับลึกอย่างครอบคลุม  และต้องการให้นักเรียน
ถ่ายทอดจินตนาการออกมา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ Kim, Park (2012) กล่าวว่า การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
ความคิดเชิงวิชาการกบัศิลปศาสตร์ท่ีเน้นความคิดเชิง
สร้างสรรค์รวมกันอย่างลงตัวนั้ น  ทําให้นักเรียน
เช่ือมโยงความคิดไดอ้ย่างมีเหตุผล และนาํไปสู่ความ
คงทนในการเรียนรู้ 

สาํหรับการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ระบุว่า มุ่งส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน มุ่งพฒันานักเรียนไดเ้รียนรู้แบบองคร์วม โดย
การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากส่ือธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีพื้นบา้น เพราะเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคุน้เคย จึง
ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  วีระพงษ์ (2551) 
กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน มีทั้งส่ือธรรมชาติ
และความรู้เทคโนโลยีพื้นบ้าน สามารถนํามาอธิบาย
ดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนมองเห็นภาพ
ชดัเจน มีการนาํความรู้เดิมผสมกบัความรู้ใหม่ นาํไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได  ้ชุมชนวงัตะกอ เป็น
ชุมชนห น่ึ ง ท่ี มี ทั้ งแห ล่ ง เรี ยน รู้ธรรมชาติ  และ
เทคโนโลยีพื้นบา้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของ
คนในชุมชน เหมาะสาํหรับการจดัการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ร่ื อ ง  ร ะ บ บ นิ เว ศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงและการเคล่ือนท่ี ผูว้ิจัยจึง
สนใจท่ีจะพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
STEAM สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรณี  
ศึกษาชุมชนวงัตะกอ โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ใน
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยพีื้นบา้นเป็นแกน
หลกัในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกบั 
วิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความคิด
แบบองคร์วม ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ 

 
จากแนวคิดในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

บูรณาการแบบ STEAM กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยง
ความคิดไดอ้ย่างมีเหตุผล นาํไปสู่ความคงทนในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ช่ือหน่วยว่า “เปิดร้ัวการ
เรียนรู้สู่  ชุมชนวังตะกอ” ประกอบด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ยอ่ย จาํนวน 3 หน่วยคือ ระบบนิเวศ “ชุมชน 
วังตะกอ”, ทรัพยากรธรรมชาติ  “ชุมชนวังตะกอ”, 
เรียนรู้เทคโนโลยีพื้นบา้น “ชุมชนวงัตะกอ” ผ่านการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ สุนีย ์(2554) ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 ขั้ น  คือ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  จัด
กิจกรรมกระตุน้ความสนใจนกัเรียน 2) ขั้นพัฒนามโน
ทัศน์  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าถึงความรู้  3) ขั้ น
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการตั้งคาํถาม 
เล่นเกม แบบฝึกหัด 4) ขั้นสร้างผลงานและประยุกต์ใช้

ความ รู้  นัก เรียนนําความ รู้ไปใช้แก้ ปัญหาและ
สร้างสรรค์ช้ินงาน 5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
บทเรียน  นักเรียนนําเสนอช้ินงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การจดักิจกรรมเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

ขั้นสร้างผลงาน
และประยกุตใ์ช้

ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสรุปบทเรียน 

ขั้นตรวจสอบความเขา้ใจ 
ของนกัเรียน 

ขั้นพฒันามโนทศัน ์

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

“เปิดร้ัวการเรียนรู้สู่ 
ชุมชนวังตะกอ” 

ระบบนิเวศ 
“ชมชนวงั

วทิยาศาสตร์(s) 
ว 2.1 ม.3/1, ว 2.1 ม.3/2, ว 2.1 ม.3/3, 
ว 2.1 ม.3/4, ว 2.2 ม.3/2, ว 8.1 ม.3/3, 
ว 8.1 ม.3/4, ว 8.1 ม.3/5, ว 8.1 ม.3/6, 
ว 8.1 ม.3/7, ว 8.1 ม.3/8, ว 8.1 ม.3/9 

เทคโนโลย(ีT) 
ง 3.1 ม.3/3, ง 3.1 ม.3/4 

วศิวกรรมศาสตร์(E) 
ตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมท่ี 1 

ศิลปะศาสตร์(A) 
ศ 1.1 ม.3/1, ศ 1.1 ม.3/5,        
ศ 1.1 ม.3/9, ท 2.1 ม.3/6,       
ท 3.1 ม.3/2  

คณติศาสตร์(M) 
ค 5.2 ม.3/1, ค 6.1 ม.3/2,  
ค 6.1 ม.3/3, ค 6.1 ม.3/5 

ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

วทิยาศาสตร์(s) 
ว 2.1 ม.3/2, ว 2.2 ม.3/1, ว 2.2 ม.3/3,        

ว 2.2 ม.3/4, ว 2.2 ม.3/5, ว 2.2 ม.3/6,        

ว 8.1 ม.3/3, ว 8.1 ม.3/4, ว 8.1  ม.3/5,       

ว 8.1 ม.3/7, ว 8.1 ม.3/8, ว 8.1  ม.3/9 

เทคโนโลย(ีT) 
ง 1.1 ม.3/2, ง 1.1 ม.3/3, ง 3.1 ม.3/4 

วศิวกรรมศาสตร์(E) 
ตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมท่ี 1 

ศิลปศาสตร์(A) 
ศ 1.1 ม.3/1, ท 2.1 ม.3/2,  
ท 2.1 ม.3/6, ท 2.1 ม.3/7,  
ท 3.1 ม.3/1, ท 3.1 ม.3/2,   
ต 1.2 ม.3/4 

คณติศาสตร์(M) 
ค 5.1 ม.3/1, ค 5.1 ม.3/2,  
ค 5.1 ม.3/3, ค 6.1 ม.3/2,      
ค 6.1 ม.3/4, ค 6.1 ม.3/5 

เรียนรู้
เทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์(s) 
ว 2.1 ม.3/2, ว 2.2 ม.3/1, ว 2.2 ม.3/3, ว 2.2 ม.3/4, 
ว 2.2 ม.3/5, ว 2.2 ม.3/6, ว 4.1 ม.3/1, ว 4.1 ม.3/2, 
ว 4.1 ม.3/3, ว 8.1 ม.3/1, ว 2.2 ม.3/2, ว 2.2ม.3/3, 
ว 2.2 ม.3/4, ว 2.2 ม.3/5, ว 2.2 ม.3/6,ว 2.2 ม.3/7, 
ว 2.2 ม.3/8, ว 2.2 ม.3/9 

เทคโนโลย(ีT) 
ง 1.1 ม.3/2, ง 1.1 ม.3/3,  
ง 2.1 ม.3/2      

วศิวกรรมศาสตร์(E) 
ตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมท่ี 1 

ศิลปศาสตร์(A) 
ต 1.2 ม.3/4, ท 2.1 ม.3/6 

คณติศาสตร์(M) 
ค 6.1 ม.3/2, ค 6.1 ม.3/3,  
ค 6.1 ม.3/5 
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 การจดักิจกรรมเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั มุ่งให ้
นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
กบัปราชญ์ชาวบา้น ทาํให้นักเรียนมีความรู้ และเขา้ใจ
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบั ภาษิต (2547) กล่าว
ว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นส่ือการสอนทาํให้
นกัเรียนเกิดความรู้ มีจิตสาํนึกบาํรุงรักษา ตลอดจนรู้จกั
ใชอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัจิรา (2552) 
นาํเทคโนโลยีพื้นบา้นเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์มาใช้
จดัการเรียนการสอน นาขา้วเหนียวสันป่าตอง พบว่า
นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เพราะได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเช่ือมโยงความรู้และคิดอยา่ง
มีเหตุผล ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีจิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
สูงข้ึน และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หน่วยบูรณาการแบบ STEAM ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ  

STEAM สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3:  
กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ จ.ชุมพร 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชห้น่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แบบ STEAM ในประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จิตสาํนึกอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

2.2 ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการแบบ STEAM  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนําความรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ในชุมชนวงัตะกอ มาสร้างหน่วย
การเรียนรู้แบบ STEAM เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่ม
สาระวิชา ซ่ึ งประกอบไปด้วยศาสตร์การเรียน รู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ โดยใช้ช่ือหน่วยว่า “เปิดร้ัวการเรียนรู้สู่ 
ชุมชนวงัตะกอ” ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 
จาํนวน 3 หน่วยดงัน้ี 
 ห น่ วย ท่ี  1 ระบบ นิ เวศ  “ชุ ม ชน วังต ะกอ ” 
ประกอบแผนการเรียนรู้ย่อยคือ 1) มารู้จกัระบบนิเวศ
กันเถอะ  2) ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ  3) การ
ถ่ายทอดพลังงาน 4) ประชากรของส่ิงมีชีวิต 5) การ
หมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ 
 หน่วยท่ี 2 ทรัพยากรธรรมชาติ “ชุมชนวงัตะกอ” 
ประกอบแผนการเรียนรู้ยอ่ยคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนวงัตะกอน่ารู้ 2) เจาะประเด็นปัญหาดินถล่ม 
นํ้ าป่าไหลหลากในชุมชน 3) ร่วมมือ ร่วมใจ เพ่ือการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 หน่วยท่ี  3 เรียนรู้เทคโนโลยีพื้นบ้าน  “ชุมชน               
วงัตะกอ” ประกอบแผนการเรียนรู้ย่อยคือ 1) มารู้จัก
แรงกันเถอะ 2) แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา 3) เรียนรู้แรง
พยงุ 4) แรงเสียดทานในชีวติประจาํวนั 5) โมเมนตข์อง
แรงน่ารู้ 6) การเคล่ือนท่ีรอบตวัเรา 
 ผ่านการจดักิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นสําคญั โดย
มุ่งพฒันาความเก่ง ความดี และความสุขของนักเรียน
(สุนีย,์ 2554)  
 2. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
STEAM หมายถึง กระบวนการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ใน
แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยีพื้นบา้นของ
ชุมชน 2) การกาํหนดสาระการเรียนรู้ 3) การสร้างผงั
ความคิด 4) การจดัเรียงและกาํหนดขอบเขตของเน้ือหา 
5) การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 6) การสร้างแผนการ
จดักิจกรรม 7) การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  
8) การตรวจสอบ คุณภาพหน่วยการ เรียน รู้โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 9) การปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 10) การประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 11) การทดลองใชห้น่วยการเรียนรู้กบั
นกัเรียน 12) การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้  
 3. ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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โดยใชแ้บบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพ่ือวดัพฤติกรรมนกัเรียนดา้นพุทธิพิสัย
ของบลูม(ปรับปรุง) จาํนวน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความจาํ 
2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นประยกุตใ์ช ้4) ดา้นวเิคราะห์ 
5) ดา้นประเมินค่า 6) ดา้นคิดสร้างสรรค ์
 4. จิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง สภาวะ
ท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้เกิดความรู้ 
การรับรู้ ความรู้สึก และแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
ใช้แบบวดัจิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จาํนวน 30 ข้อ ท่ี
ผู ้วิจัยสร้างข้ึน  จํานวน  3 ด้าน  คือ  1) ด้านการรับรู้       
2) ดา้นความรู้สึก 3) ดา้นการประพฤติปฏิบติั 
 5. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อการ
จดัการเรียนรู้ท่ีออกมาจากภายในใจของนักเรียน โดย
ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
จาํนวน 5 ดา้น คือ 1) เน้ือหาสาระของวิชา 2) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู 3) ส่ือการเรียนรู้   
4) บรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ 5) บุคลิกภาพครู  
 6. ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEAM หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของหน่วย
บูรณาการแบบ STEAM ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑข์อง
หน่วยบูรณาการแบบ STEAM ไวท่ี้ระดบั 80/80  
 80 ตัว แ รก  ห ม าย ถึ ง  ค่ าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยการนาํคะแนนจากการ
ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย  ของ
นกัเรียนทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 80  
 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์
ของการประเมิน โดยนําคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคะแนนงานสุดท้ายในแต่ละหน่วย 
ของนกัเรียนทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 80  
 การยอมรับประสิทธิภาพของหน่วยบูรณา
การแบบ STEAM มีค่าความคลาดเคล่ือนผลลพัธ์ไม่ตํ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวไ้ม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ ง
ไวไ้ม่เกิน 2.5% (ชยัยงค,์ 2520)  

ระเบียบวธีิวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเมืองหลงัสวน ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 33 
คน จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ 

ปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความยากง่าย(p) 
อยู่ระหว่าง  0.28-0.87 ทั้ งฉบับโดยเฉ ล่ีย  0.54 มีค่ า
อาํนาจจาํแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.78 ทั้ งฉบับโดย
เฉล่ีย 0.47 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.83 

2) แบบวดัจิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นแบบ 
วัดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 
จาํนวน 30 ขอ้ มีอาํนาจจาํแนก(t) อยูร่ะหวา่ง 1.81-7.73 
และค่าความเช่ือมัน่ 0.78 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการ  
เรียนรู้ เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) 5 ระดับ จาํนวน 30 ข้อ มีอาํนาจจาํแนก(t) อยู่
ระหวา่ง 1.99-7.70 และค่าความเช่ือมัน่ 0.93 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

แบบวดัจิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไปทดสอบก่อน
เรียนกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 33 คน 
หลงัทดสอบเสร็จผูว้จิยับนัทึกผลคะแนน 

2) ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชห้น่วยการ 
เรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM ผา่นการจดักิจกรรมการ 
เรียนรู้เนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัตามแนวคิดของ  
สุนีย ์(2554) ประกอบดว้ย 5 ขั้น 1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 
2. ขั้นพฒันามโนทศัน์ 3. ขั้นตรวจสอบความเขา้ใจของ
นกัเรียน 4. ขั้นสร้างผลงานและประยกุตใ์ชค้วามรู้  
5. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียน  ระหว่าง
ดาํเนินการสอน ครูให้นักเรียนวาดภาพส่ิงแวดล้อม
ประกอบการเขียนบรรยายใตภ้าพ และเขียนความรู้สึก
ของนกัเรียนต่อการเรียนวทิยาศาสตร์  

3) เม่ือดาํเนินการจดัการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย นาํ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัจิตสาํนึก 
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อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้ไปดาํเนินการทดสอบหลงัเรียนกบั
นกัเรียน หลงัทดสอบเสร็จผูว้จิยับนัทึกผลคะแนน 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) นาํคะแนนมาวเิคราะห์สถิติพื้นฐาน คือ  

ค่าเฉล่ีย(x), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จิตสาํนึก 

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มก่อนและหลงัเรียน โดยใชว้ธีิการ 
ทางสถิติ t-test for Dependent Samples 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัเกณฑ ์
ท่ีกาํหนด(ร้อยละ 65) จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ท่ี
กาํหนด(ค่าเฉล่ีย=3.51) โดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test 
for One Sample  

4) ทดสอบหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการแบบ STEAM โดยการเทียบหาค่าความ 
 

สัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) 
กบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์(E2) 

ผลการวจิัย  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน จิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงั
การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEAM 
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด(ร้อยละ65) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 2) นักเรียนมี
จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผา่นเกณฑร์ะดบัดี
(x=3.98, S.D =0.21) และมีความพึงพอใจต่อการจดั 
การเรียนรู้ ผา่นเกณฑร์ะดบัดี(x=4.39, S.D=0.29) อยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลแสดงดงัตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และความพึงพอใจต่อการจดัการ 
       เรียนรู้ดว้ยหน่วยบูรณาการแบบ STEAM  

รายการ ก่อน(n=33) หลงั(n=33) t1 เกณฑ ์ t2 
x S.D x S.D 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 14.45 4.59 27.42 3.78 14.19** 26.00 
(ร้อยละ65) 

2.61* 

จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3.80 0.24 3.98 0.21 4.79** 3.51 
(ระดบัดี) 

13.01** 

ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ 
   จดัการเรียนรู้ 

- - 4.39 0.29 - 3.51 
(ระดบัดี) 

17.22** 

* p < .05, ** p < .01 
หมายเหตุ: t1 แสดงการทดสอบสถิติ t-test for Dependent Samples 

         t2 แสดงการทดสอบสถิติ t-test for One Sample 

 
 ตางรางท่ี 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM ผลการศึกษา
พบวา่ หน่วยการเรียนรู้มีค่าร้อยละของคะแนนจากการ
ทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน(E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
81.65 และมีค่าร้อยละของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

 
หลงัเรียน งานช้ินสุดทา้ยของหน่วยการเรียนรู้(E2) 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.33 แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ            
STEAM มีค่าเท่ากบั 81.65/78.33 ตามเกณฑ ์80/80  
ผลแสดงดงัตารางท่ี 2 

1572



HMO19-7 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM   
คะแนน n คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 33 432 11,640 81.65 
E2 33 152 3,929 78.33 

 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน 
เรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และผ่าน
เกณฑ์ท่ีกาํหนด(ร้อยละ65) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

2. จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกวา่ 
ก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ระดบัดี(x	=3.98, S.D=0.21) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ความพึงพอใจหลงัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ 
ผา่นเกณฑร์ะดบัดี(x=4.39, S.D=0.29) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM  
กรณี ศึกษาชุมชนวังตะกอ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.65/78.33 อยูใ่นเกณฑ ์82.5 - 77.5 

อภิปรายผลการวจิัย 
1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM  

กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนัก เรียนได้ เน่ื องจากประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ  
STEAM คาํนึงถึงการสอนบูรณาการความรู้แบบองค์
รวมให้สอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตในชุมชน เน้น
ศาสตร์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ในแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชนเป็นแกนหลกั ผ่านการเรียนรู้ดว้ยการลง
มือปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นการกระตุน้ความอยากรู้อยาก
เห็นส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สอดคลอ้งกบั วีระพงษ ์(2551) 
กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน นาํมาอธิบายดว้ย
หลักวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมองเห็นภาพชัดเจน 
บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมเน้นนักเรียนเป็น
สําคญัโดยนักเรียนสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมการ

เรียน รู้ด้วยตน เองตามแนวคิดของ  สุ นี ย์ (2554) 
ประกอบดว้ย 1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นพฒันามโน
ทศัน์ 3) ขั้นตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน 4) ขั้น
สร้างผลงานและประยุกตใ์ชค้วามรู้ 5) ขั้นแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสรุปบทเรียน ซ่ึงนักเรียนจะได้สัมผสักับ
ส่ิงแวดล้อม  เพ่ื อนําไป สู่การแสดงทักษะความ รู้ 
ความสามารถในการสืบคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยมี
ครู และปราชญ์ชาวบา้นคอยเอ้ืออาํนวยความรู้ ซ่ึงเห็น
ไดจ้ากการทาํกิจกรรม การสาํรวจระบบนิเวศนํ้ า ระบบ
นิเวศนาขา้ว ระบบนิเวศสวนยางพารา และการสํารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนวงัตะกอ เป็นต้น  ทําให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสุขไปกับการ
เรียน และเห็นคุณค่าของการเรียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีนาํไปสู่การพฒันาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้ดียิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner 
กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนควรสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น และอยากค้นพบ โดยให้
นกัเรียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียน
คุ้นเคย ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเช่ือมโยง
ความรู้ได ้(พาสนา, 2548) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จนัจิรา (2552) ศึกษาการนาํเทคโนโลยีพื้นบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน  เร่ืองนาข้าวเหนียวสันป่าตอง พบว่า การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง จะช่วยเร้า
ความสนใจให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงข้อเท็จจริง 
และมีความสุขกับการเรียน  ส่ งผลให้นัก เรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    

ประการท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วย       
บูรณาการแบบ STEAM มุ่งส่งเสริมการพฒันาสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดความสมดุล เพ่ือให้นักเรียน
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เกิดความคงทนในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคาํนึงถึง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน  จึงมี
วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความตอ้งการของ
นักเรียนท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพหุปัญญา
ของ Gardner กล่าวว่า นักเรียนมีความถนัดและแบบ
การเรียนรู้แตกต่างกนั ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตอ้งหลากหลายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความหลากหลาย
ทางสติปัญญาของนักเรียน  อันส่งผลให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนไดดี้ข้ึน (สุนีย,์ 2543) 
จากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
STEAM เปิ ด โอก าส ให้ นั ก เรี ยน มี อิ ส ระใน ก าร
สร้างสรรค์ผลงาน โดยนําความรู้เดิมผสมกับความรู้
ใหม่  ปรับปรุงหรือประดิษฐ์ เค ร่ืองใช้สอย  ทําให้
นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด และเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Yakman (2008) 
กล่าวว่า โมเดล STEAM เป็นการบูรณาการแบบองค์
รวมให้มีความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวทางดา้นการสอน 
ซ่ึงการเพ่ิมศิลปศาสตร์เข้าไป  จะช่วยให้การเรียน
วิทยาศาสตร์เกิดการเช่ือมโยงความรู้และเขา้ใจเน้ือหา 
สอดคล้องกับ  Kim, Park (2012) กล่ าวว่า  การเพ่ิม   
ศิลปศาสตร์ สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และ
ฝึกให้นกัเรียนใชเ้หตุผลในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างศิลปศาสตร์(เน้นการคิดเชิงสร้างสรรค์)และ
วิทยาศาสตร์(เนน้การคิดเชิงวิชาการ) ส่งผลใหน้กัเรียน
เกิดความคงทนในการเรียนวทิยาศาสตร์มากข้ึน 

ประการท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วย      
บูรณาการแบบ STEAM ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอิสระใน
การทาํงานกลุ่ม เพราะนักเรียนแต่ละคนย่อมมีความ
ถนัดและความสามารถต่างกัน  จึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามัคคีในการทํางาน
กลุ่มร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hampel, Keil-
Slawik (2001) ได้วิจัยการบูรณาการแบบ  STEAM 
สําหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า บุคคลตอ้งมีการ
ส่ือสารร่วมกัน  เพื่อกระจายความรู้ ทําให้เกิดความ
เขา้ใจในการเรียนรู้ และนาํไปสู่ความราบร่ืนในการ 

ทาํงานกลุ่มร่วมกนัเป็นทีม 
2. จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียน 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ 
STEAM หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์
ระดับดี(ค่าเฉล่ีย=3.51) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เน่ืองจากประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วย 
บูรณาการแบบ STEAM สร้างข้ึนตามแนวการสร้าง
จิตสํานึกท่ีดีให้กบันักเรียน โดยเร่ิมจากการให้ความรู้
และสัมผสักับสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จนนักเรียนเกิดความรู้สึกวิตกและ
ห่วงใยต่อสภาพ ปัญหาท่ี เกิด ข้ึน  จึ งนําไป สู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม การปลูกฝัง การขดัเกลา
ของครอบครัว สอดคลอ้งกบั สาธิตา (2553) กล่าวว่า 
จิตสาํนึกเป็นส่วนประกอบโครงสร้างทางความคิดท่ีอยู่
ในใจบุคคล  เกิดจากพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูของ
ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Boom et al. 
(1967) กล่าววา่ จิตสํานึกเป็นคุณลกัษณะทางจิตพิสัยท่ี
อยู่ภายในจิตใจของบุคคล บุคคลจะเกิดจิตสํานึกท่ีดี
และแสดงพฤติกรรมออกมา ต้องผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ 3 ด้าน 1) ด้านพุทธิพิสัย คือ การได้รับรู้หรือ
ประสบการณ์ตรง  2) ดา้นจิตพิสัย คือ ความรู้สึกทาง
จิตใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 3) ดา้นทกัษะพิสัย คือ การแสดง
พฤติกรรมออกมาเม่ือไดรั้บความรู้ 

ประการท่ี 2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ  STEAM เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง เพ่ือเป็นการ
เร้าความสนใจให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว โดยให้นักเรียนร่วมกันสํารวจ คิด
วิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ทาํให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกหวงใยและเห็นคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยมีครูและปราชญ์ชาวบา้นคอยให้คาํปรึกษา 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ลว้นส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจเป็นรูปธรรม และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน
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พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั ป. 
มหาขนัธ์ (2544) กล่าวว่า การปลูกฝังคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแก่นกัเรียน ตอ้งมีการ
จัดประสบการณ์นอกห้องเรียน เร่ิมจากให้นักเรียน
เขา้ใจปัญหา การสร้างทศันคติ และนาํไปสู่การปฏิบติั 
โดยการสอนจากบุคคลท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีนกัเรียน
เคยผา่นประสบการณ์ทาํกิจกรรมเขา้ค่ายส่ิงแวดลอ้มมา
ก่ อน  จึ ง ส่ งผ ล ให้ นั ก เรี ยน มี จิ ตสํ า นึ ก อ นุ รั กษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อรวรรณ (2551) ไดศึ้กษาผลการพฒันาจิตสาํนึกในการ
อนุ รักษ์และพัฒนาส่ิ งแวดล้อมของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง พบว่าการให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ไดว้ิเคราะห์ปัญหา และ
ปฏิบัติตนดูแลส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้นักเรียนเห็นคุณค่า 
และส่งผลไปถึงการปฏิบัติตนท่ี ดี ข้ึนในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการแบบ STEAM สามารถพฒันาใหน้กัเรียนเกิด
จิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเขียน
บรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อ “ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนวงัตะกอ” ดงัแสดงต่อไปน้ี 
 
“ธรรมชาติคือผูใ้หท่ี้ยิง่ใหญ่ ไม่เคยเรียกร้องส่ิงใด  
  กลบัคืนจากเราเลย ฉะนั้นเราควรดูแลรักษาธรรมชาติ 
  ใหค้งอยูก่บัเรา”                                       (ด.ญ. พธิุตา) 
“ป่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนท่ีสาํคญั ฉะนั้นเราควร 
  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหอ้ยูก่บัเรานานๆ”    (ด.ช.ปรีชา) 
“ธรรมชาติคือผูใ้หไ้ม่ขอกลบั  
  ส่วนผูรั้บไม่คืนกลบัเอาแต่ขอ  
  คนบา้งคนคิดแต่เอาไม่เคยพอ     
  บางคนขอไม่ตอบแทนแถมซํ้ าเติม  
  ภยัพิบติัธรรมชาติเกิดจากใคร     
  ตอบไดไ้หมมนุษยไ์งคือผูเ้ร่ิม          
  หากไม่ตดั ไม่ต่อ ไม่แต่งเติม      
  ธรรมชาติแบบเดิมๆ จะกลบัมา”        (ด.ญ. เสาวลกัษ)์ 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ 
เรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEAM ผ่านเกณฑ์
ระดับดี(ค่าเฉล่ีย=3.51) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01 เน่ื องจากการจัดการเรียน รู้ด้วยห น่วย     
บู รณาการแบบ  STEAM เป็นการบูรณาการแบบ
สอดแทรกเน้ือหา โดยมีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับ
ชุมชนทอ้งถ่ินผ่านการจดักิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็น
สาํคญั เน่ืองจากประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 ครูดูเป็นมิตร มีอารมณ์ขนั ใหค้วาม 
อบอุ่นและมีความเป็นกนัเองกบันักเรียนทุกคนอย่าง
เสมอภาค ซ่ึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียน รู้  และมีความคร้ืน เครง  จึงทําให้
นักเรียนกลา้ซักถามเม่ือเกิดขอ้สงสัย กลา้คิด และกลา้
แสดงออก อีกทั้งมีการเสริมแรงดว้ยการใหร้างวลั 
และชมเชย เม่ือนกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา  

ประการท่ี 2 เน้ือหาสาระ เนน้ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี
พื้นบา้นเป็นแกนหลกัในการจดัการเรียนรู้บูรณาการ 
ร่วมกบั เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ซ่ึงคาํนึงถึงการพฒันาสมองซีกซ้ายและ
ซีกขวาของนกัเรียน ให้มีการทาํงานเช่ือมโยงประสาน
สัมพนัธ์กนั เห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมขั้นประยุกตใ์ช้
ความรู้ของนักเรียนด้วยการนําความรู้เดิมผสมกับ
ความรู้ใหม่ ในการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชภ้ายในชุมชน ทาํให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบ
ยอดเร็วข้ึน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ    

ประการท่ี 3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ มีการ 
ผสมผสานกลวิธีการสอนหลากหลาย กระตุ้นความ
สนใจของนกัเรียน ไดแ้ก่ เกม จ๊ิกซอว ์ วีดิทศัน์ บตัรคาํ 
เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่าง
ของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบติัในชุมชนดว้ยตนเอง พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัปราชญ์
ชาวบา้น ทาํใหน้กัเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้  
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ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการ 
ตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนทาํให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ        
สุรางค์ (2556) กล่าวว่า ครูและผูป้กครองตอ้งร่วมกนั
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน เพ่ือความ
สัมฤทธิผลในการเรียน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Throndike กล่าววา่ ถา้มนุษยก์ระทาํส่ิงใดแลว้เกิดความ
พึงพอใจก็มีแนวโน้มท่ีจะกระทําส่ิงนั้ นอีก  แต่ถ้า
กระทาํส่ิงใดแลว้ไดผ้ลเป็นท่ีไม่พึงพอใจ กมี็แนวโนม้ท่ี
จะเลิกทาํ ซ่ึงหมายถึงวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควร
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจและความพึง
พอใจของนักเรียน  (สุนีย์, 2543) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Kwon et al. (2011) ได้วิจัยผลการใช ้
STEAM พบว่าการเพ่ิมศิลปศาสตร์เขา้ไปใน STEAM 
ทาํให้เกิดการเรียนรู้เป็นรูปธรรมเป็นแรงจูงใจในการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์และส่งผลใหน้กัเรียนมี 
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการแบบ STEAM สามารถทําให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเขียนความรู้สึกของ
นกัเรียนต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ ดงัแสดงต่อไปน้ี 
 

“ครูเป็นกนัเอง และดูแลเอาใจใส่นกัเรียนทุกคน ”                              
                                   (ด.ช. บุญญฤทธ์ิ, ด.ช. ชยัวฒัน์)                                                                                                                                        
 “การเรียนรู้นอกสถานท่ีทาํใหเ้ราไดส้ัมผสักบัความ 
  จริง ทาํใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพชดัเจน”       (ด.ญ.ชลดา)                                                                                                                                      
 “เรียนวทิยาศาสตร์สนุก ไม่เบ่ือ รู้สึกมีความสุขทุกคร้ัง 
   ท่ีไดเ้รียน”                                        (ด.ญ. วรีะวรรณ)                                                                                                                 
“ครูเปล่ียนมุมมองความคิด ทาํใหห้นูกลา้คิด กลา้ทาํ”                                                                                                                                        
                                                               (ด.ญ.กนกพร)                                                                             
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
1) การศึกษานอกสถานท่ี ครูตอ้งศึกษา 

รายละเอียดและวางแผนขั้นตอนการจดักิจกรรมไว ้
ล่วงหนา้ เพ่ือใหก้ารทาํกิจกรรมเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

2) ควรจดักิจกรรมใหเ้รียนรู้จากสภาพจริง  
เพราะการท่ีไดส้ัมผสักบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง นกัเรียน
จึงเกิดความรู้สึกวิตก ห่วงใยต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชน 

3) การจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญา 
พื้นบา้น ควรมีปราชญ์ชาวบา้นในการถ่ายทอดความรู้
ใหก้บันกัเรียนโดยตรง 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ จากการใช ้

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM เช่น ความคิด
สร้างสรรค ์ความคงทนในการเรียน การทาํงานร่วมกนั
เป็นทีม ทกัษะการคิดเชิงเหตุผล ทกัษะการแกปั้ญหา  
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้ นฐาน  กลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ . 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย; 2551.  

โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอน 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี
กระทรวงศึกษาธิการ . ผลการประเมิน  PISA 
2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน  และวิทยาศาสตร์ 
บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร. กรุงเทพฯ: แอดวานซ์ 

         พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั; 2556. 
จนัจิรา ทิพยว์งศ.์ การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้น 

วิทยาศาสตร์มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เร่ืองนาขา้วเหนียว
สั น ป่ าตอง  [วิท ยานิ พน ธ์  ป ริญญ าศาสตร 
มหาบณัฑิตวทิยาลยั. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
ศึ ก ษ า ]. เ ชี ย ง ใ ห ม่ : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2552. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. ระบบส่ือการสอน . กรุงเทพ :  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2520. 
ป.  มหาขนัธ์. สอนเดก็ใหรั้กส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์; 2544.   

1576



HMO19-11 
 

พรทิพย ์ ศิริภทัราชยั. STEM Education กบัการพฒันา 
ทักษะในศตวรรษ ท่ี  21. วารสารนักบ ริหาร 
[วารสารออนไลน์] 2556 [อ้างเม่ือ 3 กันยายน 
2556]. จาก http://www.bu.ac.th/ 
knowledgecenter/executive _journal/april_june_ 
13/pdf/aw07.pdf       

พาสนา จุลรัตน์. จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ; ม.ป.พ;   
2548. 

ภาษิต  สุโพธ์ิ. การใชแ้หล่งเรียนรู้ธรรมชาติบริเวณ 
โรงเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
[ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์  ก ศ .ม . ส าข า วิ ช า ก า ร
มัธยม ศึกษ า ]. ก รุง เทพฯ : บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2547.   
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