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ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
Opinions of Students on Inquiry-based  Learning with STEM Education 

 

ณฐัพงศ ์ มณีโรจน์ (Nattapong Maneerot)* ดร.ประสาท เนืองเฉลิม (Dr. Prasart Nuangchalerm)**  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 8  คน โดยผูว้จิยัไดจ้ดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา จ านวน 8 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบบันทึกการใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์นกัเรียนต่อการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาทั้งท่ีเป็นขอ้ดีคือเป็นกิจกรรมท่ีไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึง
จะตอ้งยอมรับในการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมกลุ่ม ท าให้กลา้ท่ีจะแสดงออกทางความคิดเห็นอีกด้วย และขอ้ท่ีควร
ปรับปรุงในเร่ืองระยะเวลาในการจดักิจกรรม โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ท าให้นกัเรียนมีความสนใจ ต่ืนตวัในการท ากิจกรรม มีอิสระในการคน้หาขอ้มูล สร้างความความต่ืนตวัในการ
เรียน สามารถส่ือสารและท างานร่วมกนัไดดี้ 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate opinions of students on inquiry-based learning with STEM education.. Eight 
lesson plans were implemented with 12-hour learning periods. Eight  students in Sarakhampittakhom school, Muang 
Mahasarakham participated and expressed their perception on learning activities. Research instruments were lesson 
plans, learning anecdotal, and structured interview form.  Finding showed that inquiry-based learning with STEM 
education had advantage and in advantage. They were actively, communicative, and collaboratively in classroom. 
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บทน า 

      การเรียนรู้ยคุใหม่ตอ้งใส่ใจทั้งกระบวนการคิด กระบวนแกปั้ญหา และการลงมือท าท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติจริง 
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ และฝึกฝนตามสภาพจริงของการท างาน การท างานเป็นกลุ่มจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
แลกเปล่ียนทางดา้นความรู้ ความคิด เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และยงัท าใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในกลุ่มการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นนิสยัอนัดีในการท างานร่วมกบับุคลอ่ืน ส่งผลใหเ้กิดทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้น
สารสนเทศ รวมถึงทกัษะชีวติ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และคณะ, 2550) การเรียนการ
สอนท่ีใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหใ้หผู้เ้รียนไดล้งมือคน้ควา้หาค าตอบ
และน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์โดยจะน าพาผูเ้รียนไปสู่บริบทของ
การคน้พบความรู้ใหม่ๆ (ประสาท , 2558ก) ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนเองเตม็ตามศกัยภาพและเขา้ใจใน
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ประสาท, 2558ข) ทกัษะการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งพฒันาทั้งความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ ไดแ้ก่  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
ท่ีเป็นการเรียนรู้ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งสามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และตดัสินใจน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันานวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี ท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้  

     การเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เป็นอีกหน่ึงทางเลือกโดยเป็นการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียน
เกิดพฒันาการดา้นต่างๆ อยา่งครบถว้นและสอดคลอ้งกบัแนวการพฒันาคนใหมี้คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เช่น ดา้น
ปัญญา ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาวชิา ดา้นทกัษะการคิด ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด
วเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์ ฯลฯ ดา้นคุณลกัษณะ ผูเ้รียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเป็นผูน้ า ตลอดจนการนอ้มรับค าวพิากษว์จิารณ์ของผูอ่ื้น (พรทิพย,์  2556) โดยสะเตม็ศึกษา เป็นการสอนแบบ
บูรณาการขา้มกลุ่มสาระวชิาระหวา่งศาสตร์สาขาต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาข้ึน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการเรียนการสอน ทั้งน้ีจะช่วยเป็นแนว
ทางการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

     เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 
 
วธีิการวจิยั 

     กลุ่มผู้ให้ข้อมูล นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 จ านวน 8 คน โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม  ปีการศึกษา 1/2559    

     เคร่ืองมือที่ใช้การเกบ็รวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ และแบบสมัภาษณ์นกัเรียน
ต่อการเรียนรู้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จ านวน 8 แผน 
12 ชัว่โมง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ปรับปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนการสอน 

2. ผูว้ิจยัจดัท าแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา โดยมีประเด็นสัมภาษณ์คือ ขอ้ดีในการจดักิจกรรม ขอ้ดอ้ยในการจดักิจกรรม ความเหมาะสม
ในการจดักิจกรรม และความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา โดยรูปแบบของแบบสมัภาษณ์เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

3. ผูว้จิยัจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน บนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนทุกคร้ังหลงั
การใชแ้ผน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประกอบกบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

4. ด าเนินการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวน 8 กลุ่ม ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มจากตวัแทนกลุ่มท่ีท ากิจกรรมในชั้นเรียน
ซ่ึงมาจากตวัแทนกลุ่มๆ ละ 1 คน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ผูว้ิจยัสังเกต 
บนัทึก และลงขอ้มูล 

5. น าผลการบนัทึกขอ้มูลและการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนไปวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตและสมัภาษณ์มาจดักระท า โดยตีความเชิงปรากฏการณ์แลว้น าเสนอใน
รูปแบบการพรรณาวเิคราะห์ 

ผลการวจัิย 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาเป็นการเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียนได้

แสดงออกทางความคิด การกระท า การส่ือสาร และการท างานร่วมกนั ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิด                  

สะเตม็ศึกษา 
ขอ้สมัภาษณ์ บทสมัภาษณ์ 

   ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็น
ฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 

“เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง”(Student02 สัมภาษณ์เม่ือ16 ก.ย. 59) “การ
เรียนแบบน้ีได้มากกว่าเน้ือหาท่ีครูต้องการให้ทราบ คือได้ใช้เคร่ืองมือ ใช้การคิด 
แกปั้ญหา วางแผน ท่ีส าคญัจะตอ้งยอบรับในการตดัสินใจของเพ่ือนๆ ท่ีเป็นสมาชิกใน
กลุ่มในการด าเนินการ” (Student04 สัมภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) “ตอ้งใช้ความกลา้ท่ีจะ
อธิบายแนวคิดท่ีกลุ่มของตวัเองไดส้ร้างและประดิษฐ์ข้ึน ท าให้เกิดความมัน่ใจในการ
น าเสนอ” (Student08 สัมภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) “จะตอ้งยอมรับในแนวคิดของกลุ่ม
อ่ืนๆ ท่ีมีแนวคิดท่ีแตกต่าง ท าให้ไดเ้ห็นมุมมองท่ีกวา้งข้ึน” (Student03 สัมภาษณ์เม่ือ 
16 ก.ย. 59) 
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ตารางที่  1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิด                  
สะเตม็ศึกษา  (ต่อ)  

ขอ้สมัภาษณ์ บทสมัภาษณ์ 
   ข้ อ ด้ อ ย ข อ งก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็น
ฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 

“ในบางกลุ่มอาจจะไดว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัการสร้างช้ินงานเพ่ือแกปั้ญหา” 
(Student01 สัมภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) “ในการท ากิจกรรมจะตอ้งมีการออกแบบช้ินงาน 
และท าการสร้างงานท่ีออกแบบ ทดสอบการใชง้าน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมากกวา่การหา
ความรู้เฉยๆ จึงท าให้เวลาในกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีเป็นคาบเรียนปกติไม่เพียงพอ” 
(Student03 สมัภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) 

ความเหมาะสมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็น
ฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาในชัว่โมงเรียนปกติ 

“มีความเหมาะสมกบัปัจจุบนัมาก เพราะไดล้งมือท าดว้ยตนเองท าให้เห็นภาพมากกว่า
การดูรูปภาพประกอบ หรือฟังครูสอน ก็เลยท าให้เขา้ใจลกัษณะของเร่ืองท่ีเรียนได้
ดีกวา่” (Student05 สมัภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) “ยงัไดใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีครูท่านอ่ืนคิดวา่
ไม่มีประโยชน์ในคาบเรียน กลบัได้น ามาใช้เพ่ือหาขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้ งทาง
เน้ือหา การสร้างแบบจ าลอง และใชช่้วยอธิบายในขั้นตอนการน าเสนองานอีกด้วย” 
(Student01 สมัภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) 

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็น
ฐานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 

“พึงพอใจในการจดัการเรียนในลกัษณะแบบน้ีมาก เน่ืองจากในการเรียนในลกัษณะน้ี
นกัเรียนสามารถท่ีจะออกแบบการรับขอ้มูลความรู้ไดเ้อง” (Student07 สัมภาษณ์เม่ือ 16 
ก.ย. 59) “มีอิสระในการสืบคน้ขอ้มูล และยงัสามารถท่ีจะเสนอแนวคิดของกลุ่มท่ีได้
ปรึกษา ออกแบบโดยไม่ตอ้งค านึงถึงความถูกผิดแต่ออกแบบตามแนวคิดท่ีอา้งจาก
ข้อมูลท่ีได้สืบค้น” (Student06 สัมภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) “ได้ใช้ทักษะอ่ืนๆ โดยมี
อาจารยท่ี์คอยให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด และถึงแมว้า่ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าออกมาอาจจะใช้
ไม่ได ้แต่ก็ยงัไดรั้บความรู้ และไดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดความพึง
พอใจมาก” (Student08 สมัภาษณ์เม่ือ 16 ก.ย. 59) 

        จากการบนัทึกบนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจ ต่ืนตวัในการท ากิจกรรม มี
อิสระในการคน้หาขอ้มูล สามารถใชเ้คร่ืองมือ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในการหาขอ้มูลทฤษฏี เพ่ือน ามาออกแบบ และ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน นกัเรียนรู้จกัยอมรับในการตนัสินใจของเพ่ือนร่วมกลุ่ม และร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งตั้งใจ มีการช่วยเหลือกนัทั้งภายในกลุ่ม และระหวา่งกลุ่มในการสร้างช้ินงานเพ่ือท่ีจะน ามาแกปั้ญหาท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีความกลา้ท่ีจะพดูอธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม และสามารถน าเสนอ
ผลงานอยา่งมีเหตุผล  
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจ ต่ืนตวัใน
การท ากิจกรรม นกัเรียนมีอิสระในการคน้หาขอ้มูล สามารถใชเ้คร่ืองมือ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในการหาขอ้มูลทฤษฏี 
เพ่ือน ามาออกแบบ และสร้างสรรคช้ิ์นงาน  ยอมรับในการตนัสินใจของเพ่ือนร่วมกลุ่ม และร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งตั้งใจ มีการช่วยเหลือกนัทั้งภายในกลุ่ม และระหวา่งกลุ่มในการสร้างช้ินงานเพ่ือท่ีจะน ามาแกปั้ญหาท่ี
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ไดรั้บมอบหมาย มีความกลา้ท่ีจะพูดอธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้ งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และสามารถ
น าเสนอผลงานอยา่งมีเหตุผล ท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะ
เตม็ศึกษา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกรับขอ้มูลไดเ้อง มีอิสระในการแสดงออกทั้งในการน าเสนอ
ข้อมูล และท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยนักเรียนไดน้ าความรู้ทุกแขนงมาใชใ้นการแกปั้ญหา คน้ควา้ และ
การพฒันาส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ (พรทิพย,์ 2556) ส่งผลท าให้เกิดทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีมากกวา่
การเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ท่ีเนน้การท่องจ า และยิ่งไปกวา่นั้นผูเ้รียนยงัไดรั้บการเรียนรู้ และการท างานเป็นกลุ่ม 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการแลกเปล่ียนทางดา้นความรู้ ความคิด เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และยงัท าให้เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัในกลุ่มการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นนิสัยอนัดีในการท างานร่วมกบับุคลอ่ืน (พิมพนัธ์, 2550) การจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท าให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการด้านต่างๆ อย่างครบถว้น การจัดกิจกรรมท าให้
นกัเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกทา้ทายและเกิดความมัน่ใจในการเรียน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวการพฒันาคน
ให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 (สิรินภา, 2558) และนกัเรียนไดน้ าจุดเด่นของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนน าความรู้ทุกแขนงมาใชใ้นการแกปั้ญหา การคน้ควา้ และการพฒันาส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
เพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวนันั้น ตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นในการท างานทั้งส้ินไม่ไดแ้ยกใชค้วามรู้เป็น
ส่วนๆ นอกจากน้ีสะเตม็ศึกษายงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาทกัษะส าคญัในโลกโลกาภิวตัน์หรือทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 
ศตวรรษท่ี 21 อีกดว้ย    
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