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 The purpose of the research were 1) to compare the mathematics 
achievement applications of trigonometry ratios after study between students in 
Mathayom Suksa V, who study by STEM education and IPST method 2) to compare 
the STEM skills about trigonometry of students in Mathayom Suksa V after studying 
with STEM education model and criteria 70 percent and 3) study the students’ 
opinions about the STEM education method applications of trigonometry ratios. The 
research samples were 72 students from Mathayom Suksa V at semester 2 of 
academic year 2015 of Wathuaichorakhe Wittayakhom school, Nakhon Pathom 
province. The research instruments were lesson plans, achievement tests, STEM skills 
test and questionnaires. Statistical analysis was accomplished by mean, standard 
deviation and analysis of t test. 
 The result of research founded that 

1. The mathematical achievement of STEM education method was higher 
than students who were taught through IPST method at .05 level of 
significance. 

2. The skills of STEM education method was statistically higher than the 70 
percent criterion at .05 level of significance. 

3. According to the questionnaire requesting opinions about the STEM 
education method, the students revealed their most satisfaction. 
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1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 (ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2553) ไดระบุเปาหมาย

หลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไววา การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการฝกการอบรม การถายทอดความรู การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต  สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และ
มาตรา 23 ที่วา “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา” อีกทั้งยังสอดคลองกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชน
ตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 เปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทยในการ
เปนพลเมืองที่ดีของโลก ที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งโลกของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิ่งแวดลอม
และพลังงาน ความเปนสังคมเมือง ความเปนสังคมผู สูงอายุ ภายใตความเปนโลกเทคโนโลยีและ 
โลกาภิวัตน คนขาดกาลเทศะและวิจารณาญาณในการใชเทคโนโลยี จากที่กลาวมาขางตนพบวาสิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาใหรองรับความเปนศตวรรษที่ 21 เพื่อทําใหคนไทยมี
คุณลักษณะ ดานการเรียนรู ที่สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทันตอภาวะกาลของโลกใน
ปจจุบัน อีกทั้งมีภาวะความเปนผูนําดานการทํางานที่สามารถชี้นําตนเองในการพัฒนาการสรางงาน
และอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดอยางมีสติ และมีศีลธรรม ซึ่งตองใหความเคารพกัน
และกัน มีความซื่อสัตย และเปนพลเมืองที่มีคุณคา โดยในยุคปจจุบันนี้โลกมีความเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็วเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ จากทุกมุมโลกเขาดวยกัน 
ทําใหมีการคนพบองคความรูใหมตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที ่21 ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษานั้นเปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมวิชา ที่ใชความรูและ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 (ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2553) ไดระบุเปาหมาย
หลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไววา การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการฝกการอบรม การถายทอดความรู การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต  สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และ
มาตรา 23 ที่วา “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา” อีกทั้งยังสอดคลองกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชน
ตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที ่21 เปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย
ในการเปนพลเมืองที่ดีของโลก ที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง อีกทั้งโลกของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิ่ง   
แวดลอมและพลังงาน ความเปนสังคมเมือง ความเปนสังคมผูสูงอายุ ภายใตความเปนโลกเทคโนโลยี
และโลกาภิวัตน คนขาดกาลเทศะและวิจารณาญาณในการใชเทคโนโลยี จากที่กลาวมาขางตนพบวา
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาใหรองรับความเปนศตวรรษที่ 21 เพื่อทําใหคนไทยมี
คุณลักษณะดานการเรียนรูที่สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทันตอภาวะกาลของโลกในปจจุบัน 
อีกทั้งมีภาวะความเปนผูนําดานการทํางานที่สามารถชี้นําตนเองในการพัฒนาการสรางงานและอาชีพ 
และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดอยางมีสติ และมีศีลธรรม ซึ่งตองใหความเคารพกันและกัน มี
ความซื่อสัตย และเปนพลเมืองที่มีคุณคา โดยในยุคปจจุบันนี้โลกมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
และรวดเร็วสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ จากทุกมุมโลกเขาดวยกัน ทํา
ใหมีการคนพบองคความรูใหมตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษานั้นเปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมวิชา ที่ใชความรูและ
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ทักษะในดานตางๆ ผานการทํากิจกรรม (activity based) หรือการทําโครงงาน (project based) ที่
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน และการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นจะชวยใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร 
ซึ่งทักษะดังกลาวเปนทักษะที่สําคัญของการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ที่ผูเรียนพึงม ีนอกจากนี้ผูเรียนยัง
ไดความรูแบบองครวมที่สามารถนําไปเชื่อมโยงหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นจึงไมใชเรื่องใหมแตเปนการตอยอดหลักสูตรโดย
การบูรณาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อเนนการนํา
ความรูไปใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อใหสามารถพัฒนากระบวนการหรือพัฒนาสิ่ง
ใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได อีกท้ังวิชาทั้งสี่เปนวิชาที่มี
ความสําคัญอยางมากกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งลวนเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถที่จะ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ พรทิย ศิริภัทราชัย (2556: 49-55) ไดให
ความหมายแนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษาไววา “การสอนแบบบูรณาขามกลุมสาระวิชา 
(interdisciplinary integration) ระหวางศาสตรสาขาต างๆไดแกวิทยาศาสตร  (science: S) 
เทคโนโลยี (technology: T) วิศวกรรมศาสตร (engineering: E) และคณิตศาสตร (mathematics: 
M)” โดยนําจุดเดนและธรรมชาติของวิชาตลอดจนวิธีการสอนของแตละวิชามาผสมผสานกันอยางลง
ตัวเพื่อใหผูเรียนนําความรูมาใชในการแกปญหาการคนควาและพัฒนาสิ่งตางๆในสถานการณโลก
ปจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนหลายสาขารวมมือกันเพราะในการทํางานนั้นตองใช
ความรูหลายดานไมไดแยกใชความรูเปนสวนๆ โดยสะเต็มศึกษาเปนการบูรณาการขามกลุมสาระวิชา 
(interdisciplinary integration) ไดแกวิทยาศาสตร (S) เนนความเขาใจในธรรมชาติโดยใชวิธีการ
สอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ (inquiry-based science teaching) กิจกรรมการสอน
แบบแกปญหา (scientific problem-based activities) การสอนวิทยาศาสตรในสะเต็มศึกษา จะทํา
ใหผูเรียนสนใจมีความกระตือรือรนรูสึกทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน เทคโนโลยี (T) เปน
กระบวนการแกปญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งตางๆ หรือกระบวนการตางๆเพื่อตอบสนองความตองการ
ของคนเราโดยผานกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีที่เรียกวา engineering design หรือ design 
process วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชาที่วาดวยการคิดสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมตางๆโดยใชความรู
ทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร (M) เปนวิชาที่ไมไดหมายถึงการนับจํานวน
เทานั้นแตเกี่ยวกับกระบวนการคิดคณิตศาสตร (mathematical thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบ
การจําแนก/จัดกลุมการจัดแบบรูปและการบอกรูปรางและคุณสมบัติ ภาษาคณิตศาสตรผูเรียนจะ
สามารถถายทอดความคิดหรือความเขาใจความคิดรวบยอด (concept) ทางคณิตศาสตรไดโดยใช
ภาษาคณิตศาสตรในการสื่อสารเชนมากกวานอยกวาเล็กกวาใหญกวา เปนตน การสงเสริม 
การคิดคณิตศาสตรขั้นสูง (higher-level math thinking) จากกิจกรรมการเลนหรือการทํากิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน การที่ผูเรียนจะเกิดพฤติกรรมดังกลาวนั้น ครูตองจัดการเรียนรูใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพซึ่งในปจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรถือไดวายังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควรซึ่งมีสาเหตุจากครูสวนใหญมักใชวิธีสอนและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการถายทอด
ความรูและเนื้อหาเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี สําราญ (2544: 45) กลาววาการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยสวนใหญวัดความรูความจําจากตําราเปนสวนใหญจาก
แบบทดสอบ ซึ่งไมไดนําความรูจากภายนอกหองเรียนมาใช เมื่อผูเรียนสอบจึงตองทองจําจากตํารา
เปนจํานวนมากเขาหองสอบ ซึ่งเห็นไดวาความรูไมไดเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน 
และ รุง แกวแดง (2541: 6) ไดกลาววา จากสภาพดังกลาวขางตนสงผลใหผูเรียนตองทองจําเนื้อหา
เปนจํานวนมากทําใหผูเรียนมีความทุกขจากการเรียน กอใหมีเจตคติที่ไมดีตอการศึกษา มองการเรียน
ไปในทางลบ หรือมองวาการเรียนไมใชเรื่องสนุก และไมนาเรียน จึงกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน ทั้งเด็ก
ไมตั้งใจเรียน เด็กโดดเรียนเด็กหนีเรียน เปนตน จากปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในระดับชาติ กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในเกือบทุกสาระวิชาลวนมีคะแนนที่ตกต่ํา 
โดยเฉพาะในกลุมสาระคณิตศาสตร ซึ่งเห็นไดจากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน หรือ O – NET โดยในระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 – 2557 รายวิชา
คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยของประเทศไมถึงรอยละ 50 ดังนี้ รอยละ 22.73, 20.48 และ 21.74 
ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)) ในขณะเดียวกันผลทดสอบทาง
การศึ กษ าระดับ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน  หรื อ  O – NET ใน รายวิ ช าคณิ ตศาสตร  ของโรงเรียน 
วัดหวยจรเขวิทยาคม ปการศึกษา 2555 – 2557 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ คือรอยละ 18.59, 
16.79 และ 17.79 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)) 

ดังนั้นจากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสะเต็มศึกษาซึ่งมีจุดเดนใน
ดานการจัดการเรียนการสอนชวยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกลาวเปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
นั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาวาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดย
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้น สงผลอยางไรตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
สะเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบ สสวท. เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จะเนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของตนเองซึ่งผูเรียนนั้น
จะไมใชการฟงเพียงอยางเดียว จะตองเกิดการเรียนรูผานการทดลอง การเขียน การอภิปรายรายการ
แกปญหาหรือประยุกตใชสูสถานการณจริงรวมกันดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิด
ทักษะทางดานสะเต็มศึกษา 
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จุดมุงหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 
1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลัง

เรียน ระหวางนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ สสวท 

2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิกับเกณฑรอยละ 70 

3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิต ิ

 
สมมติฐานการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ 
สสวท 

2 ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของ

โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 211 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 และหอง 7 

จํานวน 72 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งไดมาโดยสุม
แบบแบงกลุม (cluster random sampling) 

2. ดานตัวแปร ( ตัวแปรตน / ตัวแปรตาม ) 
ตัวแปรตน คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรูแบบ สสวท 
ตัวแปรตาม  ไดแก 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
2. ทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

3. ระยะเวลาในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 จะไดรับการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7 จะไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท เปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห 



5 
 

4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในรายวิชา ค32102 เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 

พรอมทั้งการบูรณาการขามกลุมสาระ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม และอิงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551) 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. สะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชาระหวางศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร (science: S) เทคโนโลยี (technology: T) วิศวกรรมศาสตร (engineering: E) และ
คณิตศาสตร (mathematics: M) ที่ใชความรูและทักษะในดานตางๆผานการทํากิจกรรม(activity 
based) หรือการทําโครงงาน (project based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการแกปญหาและทักษะการสื่อสารซึ่งทักษะดังกลาวเปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่
ผูเรียนพึงมี นอกจากนี้ผูเรียนยังไดความรูแบบองครวมที่สามารถนําไปเชื่อมโยงหรือประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

2. การประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษา โดยการเรียนรูผานนวัตกรรม หมายถึง การ
พิจารณาการเกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ประเมิน
โดยครูผูสอนโดยใชแบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษามาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธี
ของเคิรท (Likert scale) โดยกําหนดใหมีระดับการประมาณคาดังนี้ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และ
ควรปรับปรุง มีคะแนนเปน 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามลําดับ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
และการเรียนการสอนแบบปกต ิ

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา ในดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเข
วิทยาคม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

6. การจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท. หมายถึง การจัดการเรียนรูตามคูมือครูและแบบเรียนของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบดวยขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน/ขั้นปฏิบัติการ และข้ันสรุปบทเรียน  
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ประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
1. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชวิทยาศาสตรคณิตศาสตร

เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเปนพื้นฐาน 
2. ผูเรียนเขาใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน 
3. สงเสริมการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระวิชา 
4. สรางกําลังคนดานสะเต็มของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ 
5. ผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตจริง 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้ 

1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
2.  การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.1 ปรับกระบวนการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
2.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
2.3 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
2.4 ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

3.  การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.1. ที่มาของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.2. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.4. กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
3.5. ทฤษฏีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที ่3 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 



7 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้ 

1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
2.  การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.1 ปรับกระบวนการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
2.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
2.3 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
2.4 ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

3.  การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.1. ที่มาของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.2. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
3.4. กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
3.5. ทฤษฏีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการอธิบายและตอบปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม กระบวนการแกปญหา การประเมินผลถูกออก
แบบอยางรอบคอบ ชนิดที่วาผลที่นักเรียนแสดงออกมา จะชี้บอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนที่
จะเผชิญหนากับปญหาและการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจะตองแสดงออกวามี
ความสามารถดังนี้ 

1 เขาใจปญหารวมทั้งการเขาใจเรื่องราวสาระจากขอเขียน แผนผัง สูตร ตารางและ
สามารถอางอิง เชื่อมโยงสาระจากแหลงตาง ๆ แสดงออกวาเขาใจแนวคิดที่เกี่ยวของใชสาระจากพื้น
ฐานความรูเดิมของตน เพื่อทําความเขาใจกับสาระเรื่องราวที่กําหนดให 

2 บอกลักษณะปญหารวมทั้งการระบุบอกตัวแปรในปญหา และตั้งขอสังเกตถึงความ
เชื่อมโยงเกี่ยวของระหวางตัวแปร ตัดสินใจวาตัวแปรใดใชไดหรือใชไมได สรางสมมุติฐาน และคนคืน
สาระ จัดกระทํา พิจารณาและประเมินสาระที่มีอยู 

3 แสดงการนําเสนอการแกปญหารวมทั้งการสรางตาราง กราฟ สัญลักษณ การพูด 
4 ลงมือแกปญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะหระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อน

นําไปสูเปาหมายหรือวิเคราะหวินิจฉัยและเสนอวิธีการแกปญหา 
5 สะทอนการแกปญหารวมถึงการตรวจสอบการแกปญหาและมองหาสาระขอมูล

เพิ่มเติม หรือเพิ่มคําอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแกปญหาจากมุมมองตาง ๆ หรือหาวิธี
แกปญหาใหม และใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น หรือเพ่ือใหสามารถอธิบายได 

6 สื่อสารการแกปญหารวมถึงการเลือกสื่อและการนําเสนอที่เหมาะสม เพื่อบอก
กลาวและสื่อสารการแกปญหาใหคนนอกไดรับรู 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และ การอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ ความขัดแยง
ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี ดาน  
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนลักษณะของคนดีคือ คนที่ดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และไดสรุปสาระคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดังนี้ 
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 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและ พระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย 
 2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง
ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่ การ
งานและคํามั่นสัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตอง ตามทํานอง
คลองธรรมรวมไปถึงการไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวงนอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริต
ยังรวมไปถึงการรักษาคําพูดหรือคํามั่นสัญญาและการปฏิบัติหนาที่การงานของตนเองดวยความ
รับผิดชอบและดวยความซื่อสัตยไมแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยการใชอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดําเนินไปดวยความตั้งใจจริงเพื่อทําหนาที่ของตนเองให
สําเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเองและสังคม 
 3. มีวินัยหมายถึงการควบคุมความประพฤติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท 
ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง 
ขอบังคับระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนํามาซึ่งความสงบสุข ในชีวิต
ของตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมและประเทศชาติ 
 4. ใฝเรียนรูหมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อพัฒนาตนเอง อยู
เสมอ  
 5. อยูอยางพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชนคํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสมรูจักการเพิ่มพูนทรัพย ดวย
การเก็บและนําไปใชใหเกิดประโยชนดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
 6. มุงมั่นในการทํางานหมายถึง การศึกษาเรียนรูเพื่อหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความ
จริงในสิ่งที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคําตอบเพื่อนําคําตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชน ในดานตาง ๆ 
เชน การยกระดับความรูการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนตน หรือนํามาสรุปเปนความจริง
ใหได 
 7. รักความเปนไทยหมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทยซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคม ทําให
ทุกศาสนา สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติโดยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริตเปนคุณลักษณะที่ เกี่ยวของกับการเขาสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน ความมี
กิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และ 
ความออนนอมถอมตน 

8. มีจิตสาธารณะหมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือ
การใหคุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปน
เจาของ หรือเปนสิ่งที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกันเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด 
หรือการกระทําที่แสดงออกมา ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุด
เสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม การถือเปนหนาที่ที่ทุกคนจะมีสวนรวมในการดูแล
รักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได และการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชน
รวมกันของกลุม 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
  การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา  
มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

สาระที่ 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แกปญหาเก่ียวกับการวัด 

สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
มาตรฐาน ค 3.2  ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatiall      

   reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ใน
   การแกปญหา 
สาระที่ 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 
มาตรฐานค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร   

   (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณตางๆ  ตลอดจนแปล 
   ความหมาย และนําไปใชแกปญหา  
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได

   อยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ 
   แกปญหา 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ 

   ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 

   ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิด

   ริเริ่มสรางสรรค 
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คุณภาพผูเรียน  
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงคุณภาพของผูเรียนใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง คา
สัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปของเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ หาคาประมาณของจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยู
ในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสมและสามารถนําสมบัติของจํานวนจริงไปใชได นํา
ความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหาเกี่ยวกับการวัดได มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนน – 
ออยเลอรแสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใชเหตุผล เขาใจและ
สามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและ
ฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชันแกปญหาในสถานการณตางๆได เขาใจความหมายของ
ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจความหมายของผลบวกของ n 
พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได รูและเขาใจการแกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของสมการ อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย เลือกใชคากลางไดเหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงค สามารถหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทลของขอมูล วิเคราะหขอมูล และนํา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความ
นาจะเปนของเหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการ
ตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณตางๆ ได ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอืน่ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
2. การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.1 ปรับกระบวนการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 
สํานักบริหารงานการมัฐยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (2558) ไดกลาววา พฤติกรรมการบริโภคและ

ดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทยที่มีการปลูกฝงถายทอดการเรียนรูมาตั้งแตอดีตจากยุคเกษตรกรรม 
มีผลผลิตเปน พืชผัก ผลไม กระบวนการผลิตใชแรงงานคนและสัตว การดํารงชีวิตมีความรวมมือชวย
เหลือกัน ทักษะที่ใชและถูกปลูกฝงถายทอดกันมา คือ ทักษะอาชีพเปนหลักสําคัญ ตอมาเมื่อเขาสูยุค
สังคมอุตสาหกรรม ผลผลิตถึงแมนยังคงเป นพืชผัก ผลไม แต มีการใช เทคโนโลยีเขามาใชใน
กระบวนการผลิตตามแบบชาวตะวันตก วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป ทักษะการเรียนรูถูกปลูกฝ
งใหคิดตาม ทําตามกระบวนการของการใชเทคโนโลยีที่มีผูอื่นคิดและพัฒนามาใหใชซึ่งเปนทักษะใน
แนวทางของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นไดชัดวาคนไทยเริ่มขาดความคิดสรางสรรคเปนอยางมาก ต
อมาเขายุคโลกาภิวัตนเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิตมากขึ้น การคิดผลิตนวัตกรรม
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เปนไปแบบแขงขันกันในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว แยงความไดเปรียบในเวทีการแขงขันทางเศรษฐกิจ
โลก สงผลใหประเทศที่ไมสงเสริมการคิดผลิตนวัตกรรมมีวิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 
เกิดการไลตามการใชเทคโนโลยีใหม ๆ โดยไมคํานึงถึงความพอเหมาะกับลักษณะของการใชงานความ
เปนทาสทางความคิด และสูญเสียความสมดุลทางเศรษฐกิจ จึงเกิดชองวางมากขึ้นกลายเปนผูบริโภค
ซื้อ และใชตามกระแสของโลกแหงความชวนเชื่อ ทักษะการดําเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก 
มีการพึ่งพาและเดินตามเทคโนโลยีจากผูอื่นคิดใหใช ขอนาคิดก็คือ ทักษะที่ลดหายไปอยางมากก็คือ
ความคิดสรางสรรคและการผลิตนวัตกรรมขึ้นมาใชและนําไปแลกเปลี่ยนกันในเวทีการแขงขันในโลก
เศรษฐกิจลดลงอยางเห็นไดชัด สําหรับการเปลี่ยนผานเขาสูศตวรรษที ่21 ซึ่งเปนยุคผลผลิตนิยมจะเป
นยุคแขงขันกันคิดนวัตกรรมที่ตอบสนองใชในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานทุกกลุมอาชีพ ซึ่งถือ
เปนเจาความคิดและผูนําการสรางผลผลิต สูเวทีการคาและแขงขันเวทีเศรษฐกิจโลก ถาพลเมืองของ
ประเทศใดเปนเพียงผูบริโภคซื้อเพียงอยางเดียว ไมเปนผูคิดและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาจะเปนอยางไร ทาสความคิด และทาสทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นกับพลเมืองหรือไม แลวประเด็น
เหลานี้จะถูกนําไปปรับบทบาทของผู ที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษากันอยางไร ที่จะส งผลต
อพฤติกรรมของคนไทยจากการเปนผูบริโภคนิยมมาเปนผูคิดผลิตนวัตกรรม ในการเขาสูยุคผลผลิต
นิยม การสรางทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ประดิษฐสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นใชพัฒนาคุณภาพชีวิตอย
างพอเพียงเหมาะสมกับลักษณะการใชงานในการเขาสูศตวรรษที ่21 
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (2557) ไดกลาวถึงปรากฏการที่มีบทบาทต
อการเปลี่ยนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ทีทุ่กคนตองตระหนักท่ีจะนําไปสูเหตุผล
และประเด็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู วิธีการเรียนของนักเรียน การจัด
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ และบทบาทชองชุมชน ทองถิ่น มีดังนี ้

1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) ในชีวิตความเปนอยู ประจําวัน และชีวิตการ
ทํางาน คนจะใชและพึ่งพาเทคโนโลยีเปนหลัก โดยเฉพาะเทคโนโลยีขาวสารและการคมนาคม 
(Information and communication technology) ดังนั้นทักษะดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเป
นอยางมากและหลีกเลี่ยงไมไดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองพัฒนาทักษะสําหรับเทคโนโลยีกับคน 2 กลุม 
คือ กลุมคนกลุมที่ 1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน และดําเนินชีวิตประจําวันอยางรูเทาทัน กลุมคนกลุ
มที่ 2 ทํางานใหบริการและคิดพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการใช
งานอยางเหมาะสมตอคุณภาพชีวิตในสภาพจริง ซึ่งในกลุมที่ 2 คนไทยยังตองสรางและพัฒนาทักษะ
ความคิดเชิงสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมของคนไทยขึ้นใชเอง และนําไปแลกเปลี่ยนการใชงานใน
เวทีเศรษฐกิจโลก 

2. โลกเศรษฐกิจและการคา (Commercialization & Economy) เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความเปนโลกเทคโนโลยีที่มีการคิดพัฒนานวัตกรรมขึ้นใชงานในการดําเนินชีวิตประจําวันและชีวิตการ
ทํางานของทุกอาชีพ มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรูทักษะการใชงาน เกิดการสรางกลยุทธการขาย จน
เกิดการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก ในเมื่อผลิตภัณฑที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ มีความเกี่ยวของและจํา
เปนตอชีวิตความเปนอยู ทุกคนจึงพยายามเรียนรูทักษะการใชงานเพื่อแขงขันในดานประสิทธิภาพ
การทํางาน ความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เนนการขายเปนหลัก จึงมีความจําเปนต
องพัฒนาทักษะทางการคาที่มีจิตวิญญาณของผูประกอบการ (Entrepreneurial spirit) ของการคาใน
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รูปแบบใหม ๆ ที่เนนเทคโนโลยี เนนผลผลิตในเชิงนวัตกรรมที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญใหม 
ๆ มากขึ้น 

3. โลกาภิวัตนกับเครือขาย (Globalization and Network) สืบเนื่องจากสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่เนนการขายเปนหลัก การสื่อสาร สื่อความหมาย และการเลือกเครือขายวิธีการสื่อสารตอง
มีความถูกตอง รวดเร็ว ไมจํากัดสถานที่ ซึ่งความเปนโลกาภิวัตนจะถูกนํามาเปนตัวชวยไดอยางรวด
เร็ว ทุกที่ ทุกเวลาดึงโลกกวางใหแคบเล็กลงมา ถือเปนอิทธิพลที่ทําใหคนในศตวรรษที่ 21 ตองสราง
ทักษะการเรียนรูไดมากมายหลายชองทาง โดยเฉพาะเรื่องเครือขายที่จับมือในกลุมเดียวกันที่ตอง 
สรางความรวมมือกันทํางาน แลกเปลี่ยนความรูในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานปรากฏ 
การณที่เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที ่21 ก็คือ การพึ่งพากันในระดับโลกจะมีมากข้ึนในเรื่องการดําเนินชีวิต
และแกไขปญหาของโลก การเปนพลเมืองของโลกดิจิทัล และการเปนประชาธิปไตย ความตองการผู
ประกอบการที่มีความคิดสรางสรรคในการทํางานคิดงานใหมขึ้นมา และความสัมพันธระหวางบุคคล
แบบออนไลน ซึ่งในโลกเทคโนโลยีเครือขาย และธุรกิจตองการผูประกอบการที่เปนผูสรางสรรคมาก
ขึ้น 

4. สิ่งแวดลอมและพลังงาน (Environmentalization and Energy) เปนผลจากในศตวรรษ
ที่ผานมาโลกไดพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่นําเอาทรัพยากรมาใชโดยไมคํานึงถึงการสูญเสียสภาพความ
สมดุลของสภาพแวดลอม ปญหาจากสภาพแวดลอมจึงเกิดขึ้นมากมายหลายเหตุการณ ดังนั้นความ 
ใสใจที่จะคืนความสมดุลทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอมจึงเกิดขึ้น การเรียนรูและแกปญหาจะ 
เปนการชวยเหลือกัน หรือทํางานรวมกันมากขึ้น โดยใชความเปนโลกาภิวัตนกับเครือขายกีดกัน
สําหรับผูที่ไมใหความรวมมือ และทางตรงขามผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมก็จะรวมมือกันในเชิงธุรกิจการคา และเชิงการสรางพันธมิตร 

5. ความเปนเมือง (Urbanization) สืบเนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ 
สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตน ทําใหลดชองวางของสังคมชนบทลง การซื้อขายสินคา ธุรกิจ
การคา การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดขึ้นเหมือนสังคมเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือ เศรษฐกิจ และชีวิต
สมัยใหมที่ยึดโยงอยู กับการคาและบริการที่ตั้งอยูบนวิถีชีวิตสมัยใหม ที่ตองอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่แขงกันผลิตนํามาใชใหม ๆ กันมากขึ้น นําไปสูการเปน Global cities มากขึ้นและชัดเจน
ขึ้น 

6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing & Health) ความกาวหนาการคิดคนผลิตภัณฑทางยาการ
รักษาพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทาง พัฒนาอยางไมมีที่สิ้นสุด ประกอบกับคน
เขาถึงองคความรู ความรูเทาทัน สื่อ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตนทําใหคนดูแลสุขภาพ และ
ปองกัน รักษาโรคเฉพาะทางอยางแมนตรง ทําใหคนอายุยืนมากขึ้น เกิดเปนสังคมของผูสูงอายุการ
ดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป คนสูงอายุยังมีพลังสมองและทํางานไดอยู คนรุนใหมมีนอยลง  
จึงเกิดการสรางสังคมการอยู รวมกันของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ที่มีคุณภาพชีวิตผสมผสานกันได 
อยางลงตัวไมถูกทอดทิ้งเกิดเปนกลุมปญหาใหมจากผูสูงอาย ุ

7. อยูกับตัวเอง (Individualization) หรือสังคมกมหนา เปนผลสืบเนื่องมาจากความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยี และความเปนโลกาภิวัตน การสนทนาระหวางบุคคล หรือกลุมคนที่รูจักกันจะใช
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ผานทางเทคโนโลยีมากกวามาพบหนากัน ปฏิสัมพันธซึ่งหนาลดนอยลง นักเรียนจะเขาชั้นเรียน
นอยลงแตคุยกันผานชองทางเทคโนโลยีกันมากข้ึน 

ขอสรุปจากปรากฏการที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คือคนไทยจะตองเรียนรูเทคโนโลยีใหม  
เพื่อการกาวใหทันผลิตภัณฑที่ถูกวางตลาด ใชหรือไม หรือจะมองกาวขามเทคโนโลยีใหมเหลานั้นไป  
แลวพัฒนาตอยอดการสรางผลิตภัณฑใหมขึ้นใชเอง คนไทยจะตองเรียนรูและซื้อนวัตกรรมที่ประเทศ
ที่พัฒนาแลวคิดคนใหใช หรือจะเปนผูคิดพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของสังคม ถิ่นฐานของ
เราเองขึ้นใชเอง คนไทยเปนผูรับรูขอมูลสารสนเทศ เพื่อสื่อสาร รวมมือกับระดับนานาชาติ หรือเปน 
ผูรู เทาทันสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี นําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสรางความรวมมือ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งใหมในดานการผลิตและดานเศรษฐกิจการคา คนไทยจะเปนผูเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามทันการเปลี่ยนแปลงสินคาใหม ๆไดเรื่อยไป หรือเปนผูรูจัก
ตัวเองและพัฒนาเพื่อเปนตัวของตัวเอง พรอมกําหนดการเปลี่ยนแปลงและออกแบบสินคาใหมสูตลาด
ไดเสมอ ซึ่งหมายความวาคนไทยจะเปนผูซื้อ (Consumer) หรือจะเปนผูผลิต (Producer) นั่นเอง 

ในการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงจากสังคมทางบานในปจจุบันควรปลูกฝง 
วัฒนธรรมการรับในตัวเด็กไทย คือ เชื่อตามที่ไดฟง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไมแสวงหาขอมูล
สารสนเทศที่เชื่อถือได ขาดความกระตือรือรน ติดรูปแบบเดิม ๆ เปนผูบริโภค ทําอะไรแคพอผานไม
อดทน ไมชอบทํางานหนัก ชอบทํางานคนเดียว ไมนึกถึงสวนรวม เอาตัวรอดเกง ขาดคุณธรรม
จริยธรรม ไมสนใจสันติวิธ ีและขาดอัตลักษณไทย แลวการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคม
ทางบานในยุคศตวรรษที่ 21 จะปลูกฝงวัฒนธรรมการสรางในตัวเด็กไทย คือรู จักคิดวิเคราะห  
มีความคิด สรางสรรคมีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู รูเทาทันสาระสนเทศในการสรางองค
ความรูด วยตนเอง คิดสรางสรรค เรียนรู เปนผู ประกอบการ และผู ผลิต มุ งความเปนเลิศ อดทน 
ทํางานหนัก ทํางานไดเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวมคํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม 
และมีความเปนไทย (ไพฑูรย สินลารัตน (2557) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตองกาวใหพนกับดักของ
ตะวันตก)  

 
2.2 การเรียนรูในศตวรรษที ่21 (The 21st Century Learning)  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ใดกลาวถึง วิสัยทัศนของการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (2552-2561) โดยกําหนดให “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” ซึ่งมี 
จุดเนนการปฏิรูป 3 เรื่อง ไดแก  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
2. โอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 

คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูจะตองบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม 
2) คุณภาพครูยุคใหม 3) คุณภาพแหลงเรียนรู /สถานศึกษายุคใหม 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม  
เปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กําหนด ไวดังนี้ 

1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
2. คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรู 
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3. คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มี จิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค เห็นประโยชน
สวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

4. คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ
แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแขงขัน 
 

2.3 ทักษะแหงศตวรรษที ่21 
วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตรการปกครอง
และหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามา
สูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกน
หลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

1. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
1.1. ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness)  
1.2. ความรู เกี่ยวกับการเงิน  เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ 

(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)  
1.3. ความรูดานการเปนพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy)  
1.4. ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  
1.5. ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)  

2. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลก
การทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก 

2.1. ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
2.2. การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
2.3. การสื่อสารและการรวมมือ 

3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ 

3.1. ความรูดานสารสนเทศ 
3.2. ความรูเกี่ยวกับสื่อ 
3.3. ความรูดานเทคโนโลยี 

4. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ 
นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดังตอไปนี้ 

4.1. ความยืดหยุนและการปรับตัว 
4.2. การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 
4.3. ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 
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4.4. การเป นผู ส ร างหรือผู ผลิ ต  (Productivity) และความรับผิ ดชอบ เชื่ อถือ ได 
(Accountability)  

4.5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C ตอง

ประกอบดวย 3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) 
7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และ
ภาวะผู นํ า ) Communications, Information, and Media Literacy (ทั กษะด านการสื่ อสาร 
สารสนเทศ และรู เทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู)  
 

2.4 ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 
วิจารณ  พานิช (2555) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาใน 3 ยุค ไดแก  

ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู ซึ่งมีความแตกตางกันมากหากเราตองการให
สังคมไทยดํารงศักดิ์ศรี และคนไทยสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การศึกษาไทยตองกาว
ไปสูเปาหมายในสู “ยุคความรู ” จุดทาทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนําทางของความสุขใน
การทํางานอยางมีเปาหมายเพื่อชีวิตที่ดี ลูกศิษยในยุคความรู กระตุนใหศิษยเรียนรูตลอดชีวิต ครูจึง
ตองยึดหลัก “สอนนอยเรียนมาก” ดวยจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียน ครูตองตอบไดวา ศิษยไดเรียน
อะไร และเพื่อใหศิษยได อะไรการประสบผลสําเร็จไดนั้น ครูตองทําอะไร ไมทําอะไร การทําหนาที่ครู
จึงไมผิดทางคือ ทําใหศิษยเรียนไมสนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21”  (21st Century Skills) จะเกิดขึ้นไดจาก “ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการ
เรียนรูและอํานวยความสะดวก ” ในการเรียนรู ให ศิษย ไดเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทําแลวการ
เรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรูแบบนี้เรียกวา PBL (Project-Based 
Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 
21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และ
ชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของ
ตนเองได  สอดคลองกับ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร  (2012, หนา 12) ไดใหความเห็นวา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ใหสอดคลองและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอยางรุนแรงมากข้ึน แตการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงวิธี
คิดครั้งนี้ถือวาเปนเรื่องที่จะตองอยูคูกันตองเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไมได เมื่อมีการเรียนรูใน
ศตวรรษใหม มีคําที่สําคัญที่นาสนใจคือ คําวา “Teach Less” และ “Learn More” โดยความหมาย
แลวหมายความวา การเปลี่ยนวิธีการศึกษา ดวยการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย จาก “ความรู 
(knowledge) ไปสู ทักษะ (skill or practices) ” คําวา “Teacher” ที่แปลวา “ครู ” นั้น ถือวาเปน
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คําเกาไปแลวนั้น จะถูกใหความหมายหรือคําจํากัดความเสียใหมดวยการเปลี่ยนมาเปนเพียง 
“Facilitator” โดยระบุหนาที่หรือคําจํากัดความวาเปน “ผูอํานวยการเรียนรู (Coach) หรือ ผูชี้แนะ” 
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรูที่ม ี“ครู ” เปนหลัก ไปเปน“นักเรียน” เปนหลัก 
ดังนั้นการเรียนรูจึงจะตองเรียนใหเลยจากเนื้อหา หลายสวนก็ไมจําเปนตองสอนผูเรียนซึ่งผูเรียน
สามารถเรียนรูไดเอง แตตองสราง “ทักษะและเจตคติ ” กับตัวของผูเรียนขึ้นมาใหได การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเปนการเรียนรูรวมกันมากกวาการเรียนรูแบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) 
เพราะการเรียนรูในแบบใหมตองเปนการเรียนรูที่แบงปนกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในปจจุบัน
ควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติพรอมเรียนทฤษฎีไปพรอม ๆ กันไมใชแยกสวนกันเรียน หองเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจากหองเรียนธรรมดา (Class Room) เปนสตูดิโอ (Studio) เปนที่ทํางาน
เปนกลุมๆ ซึ่ง หมายความวาการเรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based เปน Project Based เปนการ
เปลี่ยนผูเรียนจาก “กรรม” จากเดิมเปนผูเรียนเปน “ประธาน” และเปน “กริยา” ดวยพรอมกัน คือ
เปนผูลงมือทําโครงงาน (project) ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ไดวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษา
ไทยในการเรียนรูในศตวรรษใหม ที่ควรจะเดินไปขางหนาไดดังนี ้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)  
การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไมเคยเปลี่ยนเลยก็

คือความเขมขนของเนื้อหา เพราะถานักเรียนมีพื้นฐานความรูที่ดี จะไปศึกษาตอในเรื่องใดก็ยอมทําได
งาย แตหากความรูไมดีแลว ถึงแมจะมีเครื่องมือชวยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปดวย
ความเบื่อหนายทอแทไมอาจซึมซับความรูไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย อยางไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหา
จะตองมีความแตกตางจากในอดีต ซึ่งเคยเนนใหครูเปนผูสอนเทานั้น แตในศตวรรษที่ 21 จะตองเนน
ไปที่ผูเรียน โดยเฉพาะการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ยิ่งถาเปนผลงานที่ใชไดจริง ก็ยิ่ง
เปนประโยชนตอสังคมอีกดวย 
 2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)  

ในศตวรรษที่ 20 โลกไดเดินหนาเขาสูยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเปน
ผู เชี่ยวชาญจึงสําคัญมากกวาทักษะชีวิต (Life Skill) ในศตวรรษที่  21 โลกไดเดินทางเขาสูยุค
เศรษฐกิจสรางสรรค ที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มและความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้น การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น (Collaboration Skill) จึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อการ
ผสมผสานอัตลักษณและความสรางสรรคของตัวเราและผูอื่นเขาดวยกัน ไมใชการรวม มือแบบ
สายพานการผลิต 

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู 
การศึกษาในอดีต เนนที่การทองจําเปนหลัก ซึ่งก็ไมใชความผิด เพราะในสมัยกอนเครื่องมือ

บันทึกยังไมดีเหมือนในปจจุบัน ยังไมนับวาเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมตองการเพียงทําตามคําสั่ง
เทานั้น จึงไมจําเปนตองเนนไปที่การแสวงหาความรูซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอก ไว ในศตวรรษที่ 21 
การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ลวนแตตองการความคิดริเริ่ม 
(Initiatives) ดังนั้น การทองจําและทําตามกันไปจึงไมสอดคลองอีกตอไป ความรักที่จะเรียนรูและ
พัฒนาทักษะที่จะหาความรู ไมวาจะเปนการสอบถามผูรู การคนหาจากแหลงการเรียนรู Google, 
Khan academy, Alaphafarm, Youtube ฯลฯ รวมทั้งการระดมสมองจากกลุมคนที่หลากหลายจึง
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เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อผูเรียนจะไดเชื่อมโยงและตอยอดความรูที่มาจากหลายหลายสาขาให
กลายเปนผลงานใหมที่มีคุณคาสูงยิ่งเปนที่ตองการของทุกคน 

4. ทักษะดานเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology Skill)  
โลกนี้กําลังเขาสูยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมเฉพาะแตเครื่องมือ

การคนหาขอมูลอยาง Google ที่รูจักกันทั่วไป หากยังมี สังคมออนไลน (social network) อยาง 
Facebook Twitter และ Line ที่ไดสรางความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผูคนไปจนกระทั่งถึง
การเมืองการปกครองผูเรียนรุนใหม ลวนแต มีทักษะดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตัวกันมาทุกคน 
หากวามีการนํามาใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาหาความรู กลับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ ยังตองมีการ
ฝกฝนพัฒนากันอีกมาก เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไมรูจักใชอยางถูกวิธีก็ยอมเปน
อันตรายไดมหาศาลไมสิ้นสุด 

ทักษะทั้ง 4 ดานเปนสิ่งที่ชวยสราง มูลคาใหกับคนไทยทุกคน ถาผูเรียนผูสอนจนกระทั่ง
ผูปกครองมีความตื่นตัวและหาวิธีใหไดรับทักษะทั้ง 4 อยางดีที่สุด ที่เขาใจถึงปรัชญาในเชิงลึกดวย
ตัวอยางเชน ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไมใชหมายความเพียงศิลปะการเขาสังคมหรูหรา หรือการ
เจรจาตอรองผลประโยชนไมใหใครเอารัดเอาเปรียบแลว ยังตองเปนศิลปะการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่ง
บางครั้งตองมีบทบาทเปนผูนํา บางครั้งก็ตองรูจักเปนผูตามที่ดี แนนอนวาทุกคนอยากเปนผูนําในทุก
เรื่องอยากไดผลประโยชนสูงสุด แตหากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ยอมไมมีใครอยากทํางานดวย 
สุดทายการทําโครงการยิ่งใหญก็ยอมตองลมสลายอยางแนนอน ตัวอยางเชน ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็ไมใชเพียงใช Facebook หรือ line ที่สามารถอัพโหลดรูปเปนเทานั้น หากยังตองรูจัก
บริหารเวลาในการใชใหดี ไมหมกมุนจนเสียการเรียนหรือใสใจกับคําพูดไรสาระของเพื่อน ๆ มากไป 
ยิ่งกวานั้นยังตองรูจักที่จะเปน “เพื่อน” กับบุคคลที่นาสนใจ ที่มีสาระความรูใหเก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิต
จริงเราอาจไมเคยรูจัก หรือมีตนทุนในการทําความรูจักสูงเกินไป และที่สําคัญทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงตองเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการคนหาขอมูล เพราะหากเราไมมี
ทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได แลว การมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี
ก็ยอมเปนโทษมากกวา เมื่อผูจัดการศึกษามีความเขาใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเปนผูริเริ่มใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยผูเรียนในศตวรรษใหมตองเรียนรูจากโจทยปญหาชีวิตจริง (Project Base 
Learning: PBL) ตองเรียนแบบลงไปทํางาน และออกไปรับใชสังคม 

 
3. การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

3.1 ที่มาของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
สมเกียรติ เพ็ญทอง (2556) ไดกลาวถึง ที่มาของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาไว

วา  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประสบปญหาเรื่อง ผลการทดสอบ PISA ของสหรัฐอเมริกา ที่ต่ํากวา
หลายประเทศ และสงผลตอขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิศวกรรม ดังนั้น
รัฐบาลจึงมีนโยบาย สงเสริมการศึกษาโดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา เพื่อหวังวาจะชวย
ยกระดับผลการทดสอบ PISA (Program for International Student Assessment) และ TIMSS
การทดสอบดานคณิตวิทยาศาสตรระดับสากล (Trends in International Mathematics and 
Science Study) ใหสูงขึ้น และจะเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) ประกอบดวย ความรูในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นที่ สําคัญ
สําหรับศตวรรษที่ 21 (Core Subjects and 21’St Century Themes) ไดแก ภาษาอังกฤษ การ
อาน ศิลปะในการใชภาษาภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และการปกครองซึ่งควรครอบคลุมเนื้อหาในสาขาใหมๆ ที่มี
ความสําคัญตอการทํางานและชุมชนแตสถาบันการศึกษาไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร ไดแก 
จิตสํานึกตอโลกความรูพื้นฐานดานการเงินเศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐาน
ดานพลเมืองและความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ 

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการคิดแบบสรางสรรค
การทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูอื่นและการนําความคิดนั้นไปใชอยางสรางสรรค การคิดเชิง
วิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการคิด
อยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ การคิดแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ 
(Communication and Collaboration) ซึ่ ง เน น ก ารสื่ อ ส าร โด ย ใช สื่ อ รู ป แบ บ ต า ง  ๆ  ที่ มี
ประสิทธิภาพชัดเจนและการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผูเรียนจึงควรมี
ทักษะดังตอไปนี้คือ การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเทาทันสื่อ (Media 
Literacy) และการรู เท าทั น เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  (ICT (Information, Communications 
&Technology) Literacy 

3. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) ในการดํารงชีวิตและในการ
ทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มีความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการคิดเทานั้น
 หากแตยังตองการผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอีกดวย ทักษะที่
จําเปน ไดแก ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative and Self Direction) ความยืดหยุนและ
ความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) การเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิด (Productivity 
and Accountability) และความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)  
 

3.2 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
สะเต็มศึกษา หรือการจัดการเรียนรูแบบบู รณาการของ วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) จะยังไมมีการนิยามหรือความหมายที่ชัดเจนได (Breiner 
et al., 2012) แตจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูใหนิยาม สะเต็มศึกษา ไวดังนี้ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2556) ไดใหความหมายของสะเต็ม
ศึกษา คือ แนงทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน 



20 
 

อภิสิทธิ์ ธงชัย และคณะ (2555) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาไววา เปนการบูรณาการ 
4 สาขาวิชาเขาดวยกัน ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยทั้งสี่
วิชามีความสําคัญเทากัน เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชเพื่อแกปญหา คนควา สรางสรรคและ
พัฒนาสิ่งตางๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน 

มนตรี จุฬาวัฒนฑล (2556) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาไววา เปนแนงทางจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหมที่เนนการบูรณาการการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ
คณิตศาสตร เพื่อใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่สามารถนําไปใชแกปญหาในโลกแหงความเปนจริง 

รักษพล ธนานุวงศ (2556) ไดใหความหมายของสะเต็มไววา การเรียนรูเนื้อหาและทักษะ
ดานวิชาวิทยาศาสตร (Science) คณิตศาสตร (Mathematics) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ
เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งลวนแตเปนวิชาหลักที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถที่จะ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเปน
โลกาภิวัฒน ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู และเต็มไปดวยเทคโนโลยี อีกทั้งวิชาทั้ง 4 มีความสําคัญ
อยางมากกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Lantz (2009) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาวา เปนการบูรณาการความรูทั้ง 4 วิชา 
ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ใหเปนอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อให
ผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูทีไ่ดจากโรงเรียนสูโลกแหงความเปนจริง 

Breiner et al. (2012) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาวา เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่
มีการบูรณาการวิชาตางๆ เขาดวยกัน อันไดแก วิชาวิทยาศาสตร วิชาเทคโนโลยี วิชาวิศวกรรม และ
วิชาคณิตศาสตร ใหรวมเปนหนึ่งเดียว 

O’Neil et al. (2012) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาวา เปนการบูรณาการวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนเห็นถึง
ความสัมพันธของแตละวิชาที่บูรณาการและสามารถนําไปใชในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหา
ในชีวิตจริง 

พรทิพย  ศิ ริภัทราชัย (2556 : 49-55 อางถึงใน  Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; 
Breiner, Harkness,Johnson, & Koehler, 2012) ไดใหความหมายแนวคิดและลักษณะของสะเต็ม
ศึกษาไวดังนี้  STEM Education คือการสอนแบบบูรณาขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary 
Integration) ระห ว า ง  ศ าสต ร ส าขาต า งๆ  ได แก  วิ ท ย าศาสตร  (Science: S) เทค โน โล ย ี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และ คณิตศาสตร (Mathematics: M) โดยนํา
จุดเดนของธรรมชาติวิชาตลอดจนวิธีการสอนของแตละวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรียน
นําความรูมาใชในการแกปญหา การคนควา และพัฒนาสิ่งตางๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัย
การจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนหลายสาขารวมมือกันเพราะในการทํางานนั้นตองใชความรูหลายดาน
ไมไดแยกใชความรูเปนสวนๆ ทั้งนี ้

STEM Education เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิด และลักษณะกลาวดังนี้ (Dejarnette, 
2012; Wayne. 2012; Breiner, et al., 2012; ธวัช ชิตตระการ, 2555; รักษพล ธนานุวงศ, 2556; 
อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ, 2555)  

2.1. เปนการบูรณาการขาในกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration)  
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  วิทยาศาสตร (S) เนนความเขาใจในธรรมชาติ โดยใชวิธีการสอนวิทยาศาสตรดวย
กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแกปญหา 
(Scientific Problem-based Activities) การสอนวิทยาศาสตรใน STEM Education จะทําให
ผูเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึก ทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน 

  เทคโนโลยี (T) เปนกระบวนการแกปญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งตางๆ หรือกระบวนการ
ตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนเรา โดยผานกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี ที่เรียกวา 
Engineering Design หรือ Design Process 

  วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชาที่วาดวยการคิด สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมตางๆ โดย
ใชความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

  คณิตศาสตร (M) เปนวิชาที่ ไม ไดหมายถึงการนับจํานวนเทานั้น แต เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดคณิตศาสตร (Mathematical Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบ การจําแนก/จัด
กลุมการ จัดแบบรูป และการบอกรูปรางและคุณสมบัติ ภาษาคณิตศาสตร ผูเรียนจะสามารถถายทอด
ความคิดหรือ ความเขาใจความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรได โดยใชภาษาคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร เชน มากกวา นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา เปนตน การสงเสริมการคิด คณิตศาสตรขั้น
สูง (Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนหรือการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

2.2. เปนการบูรณาการที่ สามารถจัดสอนได ในทุกระดับ ชั้น  ตั้ งแตชั้นอนุบาล – 
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบวาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเปนนโยบายทางการศึกษาใหแต
ละรัฐนําSTEM Education มาใชผลจากการศึกษาพบวาครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบ Project – 
based Learning, Problem – based Learning ทําใหนักเรียนสามารถสรางสรรคพัฒนาชิ้นงานได
และถาครูผูสอนสามารถใช STEM Education ในการสอนไดเร็วเทาใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพผูเรียนไดมากขึ้นเทานั้นซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีการนํา STEM 
Education ไปสอนตั้งแตระดับวัยกอนเรียน  (Preschool)  
 

3.3 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
มานะ อินทรสวาง (2556: 11 - 13) ไดใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาไวดังนี้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้นทําไดหลากหลายแนวทางบางอยาง
เปนการเปลี่ยนแปลงงายๆที่ครูทุกคนสามารถทําไปใชในหองเรียนไดดวยตัวเองบางสวนอาจตองใช
“แนวรวม”สนับสนุนที่กวางขวางขึ้นเชนการทํางานระหวางครูตางกลุมสาระการทํางานรวมกันทั้ง
โรงเรียนหรือแมกระทั่งการดําเนินการรวมกันกับชุมชนหรือสถาบันการศึกษาทองถิ่น10แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะนําเสนอเปนสวนหนึ่งของวิธีการที่หลากหลายที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในหองเรียนของตัวเองใหมีความสอดคลองกับแนวคิดสะ
เต็มศึกษาดังตอไปนี ้

3.3.1. เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีสูโลกจริงคือผูเรียนมองเห็นวา
แนวคิดหลักหรือกระบวนการที่เรียนรูนั้นสามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติใชประโยชนไดในชีวิตจริงก็
เปนกาวแรกสูการบูรณาการความรูสูการเรียนอยางมีความหมายเนื่องจากปรากฏการณหรือประดิษฐ
กรรมใดๆรอบตัวเราไมไดเปนผลของความรูจากศาสตรหนึ่งศาสตรใดเพียงศาสตรเดียวการประยุกต
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ความรูงายๆเชนการคํานวณพื้นที่ของกระดาษชําระแบบมวนเชื่อมโยงสูความรูความสงสัยดานวัสดุ
ศาสตรเทคโนโลยีการผลิตและการใชกระบวนทางวิศวกรรมวิเคราะหปญหาและสรางสรรควิธีแกไขได
อยางหลากหลาย 

3.3.2. การสืบเสาะหาความรูการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดศึกษาประเด็นปญหา
หรือตั้งคําถามแลวสรางคําอธิบายดวยตนเองโดยการรวบรวมประจักษพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
สื่อสารแนวคิดและเหตุผลเปรียบเทียบแนวคิดตางๆโดยพิจารณาความหนักแนนของหลักฐานกอนการ
ตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งนับเปนกระบวนการเรียนรูสําคัญที่ไมเพียงแตสนับสนุนการเรียนรูใน
ประเด็นที่ศึกษาเทานั้นแตยังเปนชองทางใหมีการบูรณาการความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คําถามนับเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สนับสนุนจุดเนนของสะเต็มศึกษาไดเปนอยางดี 

3.3.3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานการทําโครงงานเปนการสืบเสาะหาความรูใน
รูปแบบหนึ่งแตผูเขียนไดแยกโครงงานออกมาเปนหัวขอเฉพาะเนื่องจากเปนแนวทางที่สามารถ
สงเสริมการบูรณาการความรูสูการแกปญหาไดชัดเจนการสืบเสาะหาความรูบางครั้งครูเปนผูกําหนด
ประเด็นปญหาหรือใหขอมูลสําหรับศึกษาวิเคราะหหรือกําหนดวิธีการในการสํารวจตรวจสอบตาม
ขอจํากัดของเวลาเรียนวัสดุอุปกรณหรือปจจัยแวดลอมตางๆแตการทําโครงงานนั้นเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูสําคัญในทุกขั้นตอนดวยตนเองตั้งแตการกําหนดปญหาศึกษา
ความรูที่เกี่ยวของออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูลดําเนินการลงขอสรุปและสื่อสารสิ่งที่คนพบโครงงาน
ในรูปแบบสิ่งประดิษฐจะมีการบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมไดอยางโดดเดนแตโครงงานใน
รูปแบบอื่นทั้งโครงงานเชิงทดลองเชิงสํารวจหรือเชิงทฤษฏีก็มีคุณคาควรแกการสนับสนุนไมแพกันแม
นักเรียนจะมีบทบาทหลักในการเรียนรูผานการทําโครงงานแตบทบาทของครูในการใหคําปรึกษา
ระหวางนักเรียนทําโครงงานนั้นเปนบทบาทที่สําคัญและทาทายเนื่องจากครูมีความรับผิดชอบในการ
สนับสนุนใหนักเรียนเกิดความรูความสามารถตามเปาหมายการจัดการเรียนรูโดยครูตองเตรียมพรอม
ที่จะเรียนรูสิ่งใหมไปพรอมๆ กับนักเรียนในทุกหัวขอโครงงาน 

3.3.4. การสรางสรรคชิ้นงานในการสรางสรรคชิ้นงาน เปนการสรางทักษะการคิดการ
ออกแบบการตัดสินใจการแกปญหาเฉพาะหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นงานที่ครูผูสอนเปดโอกาสให
นักเรียนคิดอยางอิสระและสรางสรรคการสรางชิ้นงานเหลานี้จะประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรอยางไมรูตัวบางครั้งครูอาจจัดใหนักเรียนสะทอนความคิดวาไดเกิดประสบการณหรือ
เรียนรูอะไรบางจากงานที่มอบหมายใหทําเพราะเปาหมายของการเรียนรูอยูที่กระบวนการทํางานดวย
เชนกันหากนักเรียนมองเพียงเปาหมายชิ้นงานที่สําเร็จอยางเดียวอาจไมตระหนักวาตนเองไดเรียนรู
บทเรียนสําคัญมากมายระหวางทาง 

3.3.5. การบูรณาการเทคโนโลยีเพียงครูบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนครูก็ไดกาวเขาใกลเปาหมายการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาอีกกาวหนึ่ง
แลวเทคโนโลยีที่ครูสามารถใชประโยชนในชั้นเรียนปจจุบันมีไดตั้งแตการสืบคนขอมูลลักษณะตางๆ
การบันทึกและนําเสนอขอมูลดวยภาพนิ่งวีดีทัศนและมัลติมีเดียการใชอุปกรณ sensor / data 
logger บันทึกขอมูลในการสํารวจตรวจสอบการใชซอฟแวรจัดกระทําวิเคราะหขอมูลและเทคโนโลยี
อื่นๆอีกมากมายการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้กระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนรูเปดโอกาส
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ใหประยุกตใชความรูแกปญหาและทํางานรวมกันรวมทั้งสรางทักษะสําคัญในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 

3.3.6. การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่21กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่21ไดเปนอยางดียกตัวอยางทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม  
(Learning and Innovation Skills) ตามกรอบแนวคิดของPartnership for 21th Century Skills ที่
ค รอบคลุม  4C คื อCritical Thinking (การคิ ด เชิ งวิพ ากษ ) Communication (การสื่ อสาร) 
Collaboration (การทํางานรวมกัน) และ Creativity (การคิดสรางสรรค) จะเห็นไดวากิจกรรมการ
เรียนรูในรูปแบบโครงงานหรือการสรางสรรคชิ้นงานที่กลาวถึงขางตนนั้นสามารถสรางเสริมทักษะ
เหลานี้ไดมากอยางไรก็ตามในบริบทของโรงเรียนทั่วไปครูอาจไมสามารถใหนักเรียนเรียนรูดวยการทํา
โครงงานหรือการสรางสรรคชิ้นงานเทานั้นดังนั้นในบทเรียนอื่นๆถาครูมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ในทุกโอกาสที่เอื้ออํานวยเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นทํางานรวมกันเรียนรูการหาที่ติ 
(ฝกคิดเชิงวิพากษ) หาที่ชมหรือเสนอวิธีการใหม (ฝกคิดเชิงสรางสรรค) ก็นับวาครูจัดการเรียนการ
สอนเขาใกลสะเต็มศึกษามากข้ึนตามสภาพจริงของชั้นเรียน 

3.3.7. การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน ครูหลายทานอาจเคยมี
ประสบการณกับผูปกครองที่ไมเขาใจแนวคิดการศึกษาที่พัฒนานักเรียนใหเปนคนเต็มคน แตมุงหวังให
สอนเพียงเนื้อหาติวขอสอบอยากใหครูสรางเด็กที่สอบเรียนตอไดแตอาจใชชีวิตไมไดในสังคมจริงของ
การเรียนรูและการทํางานเมื่อครูมอบหมายใหนักเรียนสืบคนสรางชิ้นงานหรือทําโครงงานผูปกครอง
ไมใหการสนับสนุนหรืออีกดานหนึ่งผูปกครองรับหนาที่ทําใหทุกอยางอยางไรก็ตามผลงานจาก
ความสามารถของเด็กเปนอาวุธที่สําคัญที่ครูจะนํามาเผยแพรจัดแสดงเพ่ือชนะใจผูปกครองและชุมชน
ใหไดการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาครูสามารถนํานักเรียนไปศึกษาในแหลง
เรียนรูของชุมชนสํารวจสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่นศึกษาและรายงานสภาพมลพิษหรือการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ใหชุมชนรับทราบตลอดจนศึกษาและแกปญหาที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑในชุมชนกิจกรรมการเรียนรูเหลานี้เกิดประโยชนสําหรับนักเรียนเองอาจเปนประโยชน
สําหรับชุมชนและสามารถสรางการมีสวนรวมความภาคภูมิใจและที่สําคัญอยางยิ่งคือความรูสึกของ
เจาของ รวมรับผิดชอบคุณภาพการจัดการศึกษาในทองถิ่นตัวเองใหเกิดขึ้นได 

3.3.8. การสรางการสนับสนุนจากผู เชี่ยวชาญในทองถิ่นการใหนักเรียนศึกษาปญหา
ปลายเปดตามความสนใจของตนเองในลักษณะโครงงานตลอดจนเชื่อมโยงการเรียนรูสูการใช
ประโยชนในบริบทจริงนั้น บางครั้งนําไปสูคําถามที่ซับซอนจนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะ
ทางครูไมควรกลัวจะยอมรับกับนักเรียนวาครูไมรูคําตอบหรือครูชวยไมไดแตควรใชเครือขายที่มี
เชื่อมโยงใหผูเชียวชาญในทองถิ่นมาชวยสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนเครือขายดังกลาวอาจเปนได
ศิษยเกาผูปกครองปราชญชาวบานเจาหนาที่รัฐหรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นครูสามารถ
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือสาธิตในบางหัวขอหรือใชเทคโนโลยีเชน ประชุมผานวีดิทัศน
เอื้ออํานวยใหผูเชียวชาญสามารถพูดคุย ใหความคิดเห็นหรือวิพากษผลงานนักเรียนเปนตน 

3.3.9. การเรียนรูอยางไมเปนทางการ  (informal learning) เด็กๆ นั้นรักความสนุกหาก
เราจํากัดความสนุนไมใหกล้ํากรายใกลหองเรียนความสุขคงอยูหางไกลจากครูและจากเด็กๆ ไปเรื่อยๆ 
แตจะบูรณาการความสนุกการเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกระบวนการ
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แกปญหาอยางไรตองอาศัยความคิดสรางสรรคของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทาย
เพลิดเพลินใหการเรียนเหมือนเปนการเลนแตในขณะเดียวกันก็ตองอาศัยความรูและความสามารถ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดวยการเรียนรูอยางไมเปนทางการที่ไดรับความนิยมคือการจัดกิจกรรม
คายการเรียนรูจากเพลงเกมละครหรือการประกวดแขงขันกิจกรรมเหลานี้เปนโอกาสดีที่จะสรางการมี
สวนรวมจากชุมชนเชนอาจเชิญผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเปนวิทยากรในคายเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หรือใหการสนับสนุนของรางวัล 

3.3.10. การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning) เมื่อครูไดดําเนินการ 9 ขอขางตน
แลวอาจมองออกนอกขอบเขตรั้วโรงเรียนสรางนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิตใหเปนวัฒนธรรมของชุมชน
รวมกันสรางแหลงเรียนรูดานสะเต็มศึกษาในทองถิ่นเชนเสนทางศึกษาธรรมชาติหรือประยุกตความรู
สะเต็มเพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูวิถีชุมชนเชนสงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมนําเสนอ
ขอมูลภูมิศาสตรประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชม 

 
3.4 กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
อภิสิทธิ์ ธงไชย  (2556 : 35-37) ไดกลาวถึงกระบวนการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร

ในสะเต็มศึกษาไวดังนี้ 
1. วิศวกรรมศาสตรตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
คําวาวิศวกรรมศาสตรสําหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลาววาวิศวกรรมศาสตรมีความหมายเกี่ยวกับการออกแบบ (design) วางแผน (planning) การ
แกปญหา (problem solving) การใชองคความรูจากศาสตรตางๆ มาสรางผลงานภายใตขอจํากัด
หรือเงื่อนไข (constraints and criteria) ที่กําหนดโดยสวนมากเรามักจะพูดถึงการออกแบบวา
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design process) ซึ่งจะเห็นไดวาวิศวกรรมใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาวถึงนั้นจะเปนการนําองคองคความรูโดยเฉพาะวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อสรางสรรคผลงานและเชื่อมโยงกับโลกแหงความเปนจริง
เทานั้น  

การจัดการเรียนการเรียนรูแบบสะเต็ม คือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของผูเรียน กลาวคือ ในขณะที่นักเรียนทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และฝกทักษะดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
ผูเรียนตองมีโอกาสนําความรูมาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความตองการหรือ
แกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวยองคประกอบ 5 ขั้นตอน 
ไดแก  

1. การระบุปญหา (identify a challenge) ขั้นตอนนี้เริ่มตนจากการที่ผูแกปญหา
ตระหนักถึงสิ่งที่ เปนปญหาในชีวิตประจําวันและจําเปนตองหาวิธีการหรือสรางสิ่งประดิษฐ 
(innovation) เพื่อแกไขปญหาดังกลาวในการแกปญหาในชีวิตจริงบางครั้งคําถามหรือปญหาที่เราระบุ
อาจประกอบดวยปญหายอยในขั้นตอนของการระบุปญหา ผูแกปญหาตองพิจารณาปญหาหรือ
กิจกรรมยอยที่ตองเกิดข้ึนเพื่อประกอบเปนวิธีการในการแกปญหาใหญดวย  
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2. การคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (explore ideas) หลังจากผูแกปญหาทําความ
เขาใจปญหาและสามารถระบุปญหายอย ขั้นตอนตอไปคือการรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหาดังกลาว ในการคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของผูแกปญหาอาจมีการดําเนินการ ไดแก 
การรวบรวมขอมูล คือ การสืบคนวาเคยมีใครหาวิธีแกปญหาดังกลาวนี้แลวหรือไม และหากมีเขา
แกปญหาอยางไร และมีขอเสนอแนะใดบาง และการคนหาแนวคิด คือการคนหาแนวคิดหรือความรู
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและสามารถประยุกตในการแกปญหาได ใน
ขั้นตอนนี้ ผูแกปญหาควรพิจารณาแนวคิดหรือความรูทั้งหมดที่สามารถใชแกปญหาและจดบันทึก
แนวคิดไวเปนทางเลือก และหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหลานั้นแลวจึงประเมินแนวคิดเหลานั้น โดย
พิจารราถึงความเปนไปได ความคุมทุน ขอดีและจุดออน และความเหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขต
ของปญหา แลวจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

3. การวางแผนและพัฒนา (plan and develop) หลังจากเลือกแนวคิดที่เหมาะสม
ในการแกปญหาแลว ขั้นตอนตอไป คือการวางแผนการดําเนินงาน โดยผูแกปญหาตองกําหนดขั้นตอน
ยอยในการทํางานรวมทั้งกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอนยอยให
ชัดเจน ในขั้นตอนของการพัฒนา ผูแกปญหาตองวาดแบบและพัฒนาตนแบบ (prototype) ของ
ผลผลิตเพื่อใชในการทดสอบแนวคิดที่ใชในการแกปญหา 

4. การทดสอบและประเมินผล (test and evaluate) เปนขั้นตอนทดสอบและ
ประเมินการใชงานตนแบบเพื่อแกปญหา ผลที่ไดจากการทดสอบและประเมินอาจถูกนํามาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผล
สามารถเกิดข้ึนไดหลายครั้งในกระบวนการแกปญหา 

5. การนําเสนอผลลัพธ (present the solution) หลังจากการพัฒนา ปรับปรุง 
ทดสอบและประเมินวิธีการแกปญหาหรือผลลัพธจนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการแลว ผูแกปญหาตอง
นําเสนอผลลัพธตอสาธารณชน โดยตองออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงายและนาสนใจ 

จะเห็นไดวากระบวนการขางตนคลายกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตองมี
ปญหาหรือขอสงสัยการตั้งสมมติฐานการออกแบบการทดลองและการลงขอสรุปโดยขุดตางที่สําคัญ
ระหวางกระบวนการทางวิศวกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือการออกแบบทางเลือกเพื่อ
แกปญหาที่หลากหลายแลวคิดวิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจมิใชแนวทางที่ถูกตองที่สุดซึ่ง
เกิดข้ึนในกระบวนการทางวิศวกรรมนอกจากนั้นกระบวนการทางวิศวกรรมเนนประยุกตใชองคความรู
เพื่อแกปญหาหรือสรางสรรคผลงานออกมาในขณะที่กระบวนการทางวิทยาศาสตรมักมุงไปที่การไดมา
ซึ่งคําตอบของขอสงสัยหรือองคความรูที่เปนทฤษฏีเทานั้น 

2. เทคโนโลยีตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
คนทั่วไปมักเขาใจวาเทคโนโลยีหมายถึงคอมพิวเตอรหรืออุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสตางๆที่

เรานํามาใชในการอํานวยความสะดวก แตในความเปนจริงแลวเทคโนโลยีในมี่ยี่มีความหมายกวางกวา
นั้นกลาวคือในหนังสือสมาคมวิศวกรรมศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (NRC, 2001) ไดกลาววา
เทคโนโลยีประกอบไปดวยระบบทั้งหมดของคนและองคกร (people and organization) ความรู  
(knowledge) กระบวนการ (process) และเครื่องมือ (device) ที่ใชในการสรางและดําเนินงาน 
(create and operate) สิ่งประดิษฐทางเทคโนโลยี (technological artifacts) และยังรวมถึงตัว
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สิ่งประดิษฐดวยจากอดีตถึงปจจุบันมนุษยไดสรางสรรคเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการ  
(want) และความจําเปน (need) ของมนุษยเทคโนโลยีสมัยใหมจํานวนมากเปนผลผลิต (product) 
ของวิทยาศาสตรและวิศวกรรมและเครื่องมือทางเทคโนโลยี (technological tools) จะถูกนํามาใช
กับทั้ งสองสาขาในขณะที่กรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับพื้นฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Next Generation Science Standard, 2012) ไดใหความหมายไววาเทคโนโลยี
หมายถึงผลลัพธที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในธรรมชาติเพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือความจําเปนของมนุษยและยังไดใหความหมายของวิศวกรรมไววาวิศวกรรมเปน
กระบวนการของการสรางสรรคชิ้นงานอยางเปนระบบเพื่อตอบสนองความตองการหรือความจําเปน
อยางไรก็ตามการศึกษาดานเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยี
ศึกษาหรือ  Technology Education ซึ่ ง เป นวิชาที่ เกี่ ย วกับการเข าใจ เทคโน โลยี โดยกว าง 
(technology literacy) มุงเนนใหรูจักการสรางสรรคและแกปญหาอยางเปนระบบ (systems 
thinking) ซึ่งโดยรวมแลวจะเปนการรวมแนวคิดของเทคโนโลยีโดยทั่วไปกับการออกแบบทาง
วิศวกรรมเขาดวยกันในขณะที่การศึกษาดานวิศวกรรมนั้นจะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัยมากกวา
สวนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีอยูบางโดยอาจใชเชื่อเรียกตางกันไปและขึ้นอยูกับความพรอม
ของแตละสถานศึกษาแตไมเปนมาตรฐานหรือกรอบหลักสูตรที่ชัดเจนจะถูกรวมไวในวิชาเทคโนโลยี
การศึกษามากกวาและปรากฏบางในบางโครงการพิเศษเชน Engineering By Design (EDb.), 
Innovation invention and inquiry (I3) ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการProject Lead the 
Wayหรือบางแหงอาจใชโปรแกรมที่เรียกวาEngineering is Elementary (EiE)  
 

2.5 ทฤษฏีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
1. ทฤษฎีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education คือ ทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism)  
ทิศนาแขมมณี (2554: 90) ไดกลาวถึงทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

ดังนี้ 
แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งใน 

เชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรู
ของเด็กเปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotskyไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละ
บุคคลวา เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และ
คณะเชื่อวาสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใหม 

ทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม 
(cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 

ประเด็นสําคญัประการแรกของทฤษฎีการเรียนรูตาม Constructivism คือ ผูเรียนเปนผูสราง 
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใช
กระบวนการทางปญญา (cognitive apparatus) ของตน 

ประเด็นสําคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรูตามแนว Constructivism คือ 
โครงสรางทางปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผู เรียนสรางเสริมความรูผาน
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กระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได 
แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะ
ไมสมดุลขึ้น 

แนวความคิดของทฤษฎีนี้คือ การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองและดวย
ตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเอง ไปสรางสรรค
ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ความรู
ที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมายตอผูเรียน จะอยูคงทน ผูเรียนจะไมลืมงาย และจะ
สามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนไดดี และยังจะเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรู
ใหมตอไปไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

1.1 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem – based Learning: PBL)  
บารอวสและแทมบลิน (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และMajumdar. 2544: 42; อางอิงจาก 

Barrows;&Tamblyn. 1980: 18) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานที่มุงสรางความเขาใจและ
หาทางแกปญหาตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการ
พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนขอมูลที่ตองการเพื่อสรางความเขาใจกลไลของ
ตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 13) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based 
Learning : PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางสรรค
นิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปน
จริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา
รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมา
จากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและแกไขปญหาเปนหลัก 

วัฒนา รัตนพรหม (2548: 34) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนหลักยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอนโดยมีจุดมุงหมายที่จะให
ผูเรียนไดเรียนจากสถานการณที่ เปนจริงซึ่งอยูในรูปของปญหาที่จะพบไดในชีวิตจริงของการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่หลักสูตรนั้นตองการผลิตขึ้นทั้งนี้เพื่อศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของในการแกปญหา
ฝกฝนความสามารถในการแสวงหาความรูกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกันเปนทีมโดย
ไมไดเนนเนื้อหาเปนรายวิชา 

ดังนั้นการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก คือ กระบวนการเรียนรูโดยสรางองคความรูจาก
ปญหาหรือสถานการณที่สนใจของผูเรียนผานทางกระบวนการทํางานกลุม พรอมทั้งการสืบคน
กระบวนการทําความเขาใจและแกไขปญหาดวยเหตุผลซึ่งตัวปญหานั้นจะมีความสัมพันธกับชีวิตจริง
และเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูครูผูสอนเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และจัด
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูใหกับผูเรียนเทานั้น 
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1.2 การเรียนรูแบบโครงงาน (Project – based Learning : PBL)  
นฤมล ยุตาคม (2543: 36) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเรียนรูที่นักเรียน

ไดเรียนรูจากการทํางานการทําโครงงานและการสอนตนเองงานที่ใหทําเปนลักษณะปลายเปดที่ให
นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจเลือกครูเปนเพียงผูเสนอปญหาใหนักเรียนและใหนักเรียนวางแผนและ
แกปญหาดวยตนเอง 

สุพิน ดิษฐสกุล (2543: 49) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการเรียนที่ใช
เทคนิคการเรียนรูรวมกันโดยใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง
จากการคนควาในเนื้อหาวิชาที่เรียนในเรื่องที่สนใจเหมือนกัน 

มาลัย สิงหะ (2544: 6) กลาววาโครงงานเปนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการหลายรูปแบบมา
ผสมผสานรวมกันระหวางกระบวนการกลุมการสอนคิดการสอนแกปญหาการสอนทักษะกระบวนการ
ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียนเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของนักเรียนเองโดยใช
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

พิมพันธ เดชะคุปต ; พเยาวยินดีสุขและราเชนมีศรี (2549:47) ไดใหความหมายของโครงงาน
สอดคลองกันวาเปนการศึกษาเพื่อคนพบขอความรูใหมจากสิ่งประดิษฐใหม ๆ ดวยตัวของนักเรียนเอง
โดยใชวธิีการทางวิทยาศาสตรซึ่งมีครูและผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคําปรึกษา 

จากความหมายของโครงงานที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวาโครงงานหมายถึง การจัดการ
เรียนรูดวยตนเองจากการเลือกคนควาในสิ่งที่ตนเองสนใจและไดลงมือปฏิบัติจริงมีขั้นตอนการทํางาน
ที่เปนระบบภายใตแนวคิดที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนไดเรียนรู เพื่อนําไปสูการสรางสรรค
องคความรูใหมๆดวยตนเองและมีผลงานปรากฏใหเห็นโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา 

2. ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
2.1. การสอนตามแนว Constructivism เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

และความสําคัญของความรูเดิม 
2.2. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวย

ตนเองได ผูเรียนจะเปนผูออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู มารวมกันอภิปราย สรุปผลการคนพบ แลว
นําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูที่หาได เพื่อตรวจความรูที่ไดมา และ
เพิ่มเติมเปนองคความรูที่สมบูรณตอไป 

2.3. การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและ
รูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวสิ่งนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร 
และศึกษาคนควาใหลึกซึ้งลงไป จนถึงรูแจง 

3. สิ่งที่นักเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
Bybee (2013) ไดกลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร (STEM Literacy) เปนจุดมุงหมายที่สําคัญของหลักสูตรที่ควรบรรจุอยูในโรงเรียน
โดยทั่วไป การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร หมายรวมถึงความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และความสามารถของผูเรียนที่มีตอความรูดานสะเต็มศึกษา  
ที่สัมพันธกับตัวบุคคล สังคมรอบขาง และประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นบนโลก และยังหมายรวมถึง 
การบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ดังนี้ 



29 
 

1. การไดเรียนรูถึงความรูดานสะเต็มศึกษาและใชความรูเหลานั้นมาระบุปญหา ได
เรียนรูองคความรูใหม และประยุกตใชความรูที่สัมพันธกับ STEM ในประเด็นปญหาตางๆ 

2. เขาใจลักษณะของสาขาทางดานสะเต็มศึกษา วาเปนความพยายามของมนุษยที่
ไดรวมเอากระบวนการสืบเสาะหาความรู ความรูทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชใน
การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร 

3. ตระหนักรูถึงรูปแบบของสะเต็มศึกษา ทั้งดานเนื้อหา การใชปญญา และเปน
วัฒนธรรมหนึ่งของโลก 

4. เขารวมในประเด็นที่สัมพันธกับสะเต็มศึกษา สามารถใชแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษาวาเปนสิ่งที่เก่ียวของกับพลเมืองโลก 

Lantz (2009) สรุปการจัดการเรียนรูตามแนวทางของสะเต็มศึกษาเปนการสงเสริมคุณภาพ
การสอนและประเมินผลของนักเรียนไดพัฒนาจากการเรียนรูตามแนวางของสะเต็มศึกษา ดังนี้ 

1. ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือ สามารถที่จะสรางแรงกระตุนในกาพัฒนาตนเอง  
มีแรงจูงใจในการพัฒนาความรูและเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองในการทํางานในชวงเวลาและ
สถานการณที่แตกตางกันได 

2. ความคิดอยางมีเหตุและผล คือ สามารถที่จะเขาใจเหตุและผล และตรรกะ  
ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรในการออกแบบสิ่งประดิษฐหรือ
นวัตกรรมตาง ๆ ได 

3. ความเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คือ สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิด
เพื่อกําหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษา โดยใชความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี เปนพื้นฐานสูการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อสนองความตองการ
ของโลกปจจุบัน 

4. ความรูทางดานเทคโนโลยี คือ มีความเขาใจและสามารถอธิบายธรรมชาติของ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะที่จําเปน และสามารถนําความรูไปใชประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

5. ความสามารถในการแกปญหา คือ สามารถที่จะกําหนดคําถามและปญหา 
ออกแบบและคนควาเพื่อรวบรวมขอมูล ลงขอสรุป และสามารถประยุกตใชกับสถานการณใหม ๆ ได
โดยใชทักษะความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมดวย 

6. ความสามารถในการประดิษฐ คือ ออกแบบอยางสรางสรรค ทําการทดลอง และ
ออกแบบซ้ําโดยการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการนําไปใชใน
ชีวิตจริงเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 

 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล (2557) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร คือ
ความสามารถที่จะพยายามเขาถึงความรูซึ่งเกิดจากการทํางานที่ประสานกันและตองอาศัยความ
พยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา 
แสดงออกในรูปของความสําเร็จ 
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 นันทวัน คําสียา (2551: 46) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จของ
ผูเรียนในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ของผูเรียนตอการเรียนรู 
 กัญชนก กามะพร (2553 อางถึงในวิลสัน, 1971) ไดกลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหมายถึงความสามารถทางสติปญญา ในการเรียนรูคณิตศาสตรซึ่งเปนผลของการเรียนรู
คณิตศาสตรที่ประเมินพฤติกรรมดานสติปญญาในการเรียนรูคณิตศาสตรออกมาเปนระดับ
ความสามารถโดยแบงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

1. ความรูความจําดานการคํานวน (computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก 
1.1. ความ รู ค วามจํ า เกี่ ย วกั บ ข อ เท็ จ จ ริ ง  (knowledge of specific facts) เป น

ความสามารถที่ระลึกขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลวคําถามที่วัด
ความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวของกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมาเปน
ระยะเวลานานแลวดวย 

1.2. ความรูค วามจํ ากับคํ าศัพท และนิ ยาม  (knowledge of terminology) เป น
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ไดโดยการตั้งคําถามตามโดยตรงหรือโดยออม
ก็ไดแตไมตองอาศัยการคํานวณ 

1.3. ความสามารถในการทําตามขั้นตอน (ability to carry out algorithms) เปน
ความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามหรือกระบวนการที่ไดเรียนมาแลว สามารถคํานวณ
ตามลําดับขั้นตอนขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงายๆ คลายคลึงตัวอยางที่มี นักเรียน
ตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 

2. ความเขาใจ (comprehension) ความเขาใจเปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมรพดับ
ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณแตซับซอนกวาแบงเปน 6 ขั้น 

2.1 ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน (knowledge of concepts) ความรูเกี่ยวกับมโนทัศนเปน
ความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงเพราะมโนทัศนเปนนามธรรมซึ่ง
ประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนทัศนนั้น
โดยใชคําพูดของตัวเองหรือเลือกความหมายที่กําหนดใหซึ่งเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหม
แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียนมิฉะนั้นจะเปนการวัดความจํา 

2.2 ความรูเกี่ยวกับหลักการ กฏและขอสรุปนัยทั่วไป (knowledge of principles 
rules and generalization) พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการเอาหลักการ กฏและความ
เขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนไปสัมพันธกับปญหาได ถาคําถามนั้นเปนคําถามที่เกี่ยวกับหลักการ กฏที่
นักเรียนไมเคยพบมากอนอาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับวิเคราะหได 

2.3 ค วาม รู เกี่ ย ว กั บ โค รงส ร า งค ณิ ต ศ าส ต ร  (knowledge of mathematical 
structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมในขั้นนี้เปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับสมบัติระบบจํานวนและโครงสราง
ทงพีชคณิต 

2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนองคประกอบของปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
(ability to transform problem elements from one mode to another) พฤติกรรมในขั้นนี้
เปนความสามารถในการแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมภาษาใหมเชนแปลภาษาพูดใหเปน
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สมการซึ่งมีความหมายคงเดิมโดยไมรวมถึงขั้นตอน (algorithms) ในการแกปญหาหลังจากแปลแลว
อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรมระดับความเขาใจ 

2.5 ความสามารถติดตามแนวเหตุผล (ability to follow a line of reasoning) เปน
ความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตรซึ่งแตกตางไปจากความสามารถในการ
อานโดยทั่วไป 

2.6 ความสามารถในการอานและการตีความ (ability to read and interpret a 
problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้อาจดัดแปลงมาจากขอความที่วัดในขั้นอื่นๆ โดยให
นักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจอยูในรูปของขอความตัวเลขขอมูลทางสถิติหรือกราฟ 

3. การนําไปใช (application) การนําไปใชเปนความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับ
ปญหาที่นักเรียนประสบอยูระหวางเรียนหรือคลายกับแบบฝกหัดนักเรียนสามารถเลือกกระบวนการ
แกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบงเปน 4 ขั้น ไดแก 

3.1. ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน (ability 
to solve routine problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

3.2. ความสามารถใน การ เป รี ยบ เที ยบ  (ability to make comparisons) เป น
ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุดเพื่อการสรุปตัดสินใจซึ่งการแกปญหาใน
ครั้งนี้อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของรวมทั้งความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 

3.3. ความสามารถในการวิเคราะห (ability to analysis data) ขั้นนี้เปนความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดใหซึ่งตองอาศัยการแยกขอมูลที่
เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเก่ียวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมมีปญหาอื่นใดบางที่
อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรือตองแยกโจทยออกพิจารณา
ออกเปนสวน มีกาตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพทที่ตองการ 

3.4. ความสามารถในการมองเห็นแผนภาพลักษณะโครงสรางที่ เหมือนกันและการ
สมมาตร (ability to recognize patterns isomorphism’s and symmetries) พฤติกรรมในขั้นนี้
เปนความสามารถที่ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดใหการเปลี่ยน
รูปปญหาการจัดกระทําขอมูล การระลึกถึงขอมูล การระลึกถึงความสัมพันธนักเรียนตองสํารวจสิ่งที่
คุนเคยจากขอมูลหรือสิ่งที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 

4. การวิเคราะห (analysis) พฤติกรรมในขั้นนี้เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของสมรรถภาพดาน
พุทธิพิสัยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรซึ่งรวมพฤติกรรมสวนใหญที่บรรยายไวในการวิเคราะห การ
สังเคราะหหรือการประเมินของบลูม (Bloom) รวมถึงสิ่งที่เรียกวา การคนควาอิสระ (open search) 
และพฤติกรรมในระดับนี้ประกอบดวยการแกปญหาที่ไมเคยแกมากอน ประสบการณเกี่ยวกับการ
คนพบและพฤตกรรมสรางสรรคเก่ียวของกับคณิตศาสตร พฤติกรรมระดับนี้แตกตางจากพฤติกรรมขั้น
นําไปใชหรือระดับความเขาใจตรงที่พฤติกรรมระดับนี้ประกอบดวยระดับการถายโอนไปยังบริบทที่ยัง
ไมเคยปฏิบัติมากอนการตอบขอทดสอบในระดับนี้ตองอาศัยพฤติกรรมการเรียนดวยตนเองเปนอยาง
มาก วัตถุประสงคของการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยูในระดับวิเคราะหซึ่งแบงเปน 5 ขั้นดังนี้ 
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4.1. ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (ability to solve non-
routine problem) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซับซอนไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง นักเรียนไม
เคยเห็นมากอนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจในมโนทัศนนิยาม ตลอดจน
ทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางด ี

4.2. ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (ability to discover relationships) 
พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหมแลวสรางความสัมพันธ
ขึ้นใหมเพ่ือใชแกปญหาแทนการนําเพียงความสัมพันธเดิมที่จําไดมาใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 

4.3. ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (ability to construct proofs) พฤติกรรมใน
ขั้นนี้เปนความสามารถในการสรางภาษาเพื่อยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผลโดย
อาศัยนิยาม สัจพจนและทฤษฏีตางๆ ที่เรียนมาแลวพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน 

4.4. ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ ขอพิสูจน  (ability to criticize proofs) 
พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจนอาจเปนพฤติกรรม
ที่มีความซับซอนนอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในขั้นนี้ตองการใหนักเรียน
สามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไมมีตอนใดผิดบาง 

4.5. ความสามารถในการสรางและตรวจสอบความถูกตองของขอสรุปนัยทั่วไป (ability 
to formulate and validate generalization) พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการคนพบ
สูตรหรือกระบวนการปญหาและพิสูจนวาใชกรณีทั่วไปได 

ฉลองรัตน พารีสอน และคณะ (2553) ไดกลาวถึงความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร หมายถึงความสามารถหรือความสําเร็จในดานตางๆ เชนความรูทักษะในการแกปญหา 
ความสามารถในการนําไปใชและการวิเคราะหเปนตน รวมถึงประสิทธิภาพที่ไดจากการเรียนรูซึ่งไดรับ
มาจากการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สรางขึ้น  

วนิดา อารมณเพียร (2552: 53) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลที่พัฒนาดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน การฝกอบรม การไดปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบดวยความรู ทักษะ และสมรรถภาพทางสมอง 
 เมหเรนและลีแมน (Mehren; & Lehmann. 1976: 73) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความรูทักษะ สมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ของผูเรียนแตละวิชา ซึ่งสามารถวัดไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อารีย คงสวัสดิ์ (2544: 23) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ ความ
สมหวังในดานการเรยีนรู รวมทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถและทักษะทางดานวิชาการ
ของแตละบุคคลที่ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบหรือการทํางานที่ไดรับมอบหมายและผลของการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนนั้นจะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถูกประเมินออกเปนระดับ
ตางๆ  

สุริยันต สายหงษ (2550: 77 – 78) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
ความรูความสามารถและประสบการณของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน และเปนผลใหบุคคล
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เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 สมจิตร หงษษา (2551: 35) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลรวมของความรู 
ความสามารถซึ่งวัดดวยแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียนแตละคน 
 อดิเรก เฉลียวฉลาด (2550: 39) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสา
มารที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตางๆ ของบุคคล และสามารถวัดไดโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 อารีรัตน ศิริ (2552: 34) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือการไดรับการฝกอบรม และมีการวัดและประเมินตามวัตถุประสงค
การเรียนรู อาจวัดไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากที่กลาวมาพอสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความรู ทักษะกระบวนการตางๆ และความสามารถที่ผูเรียนไดรับหลังจากไดศึกษาจากแขนง
วิชาตางๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะไดมาจากกระบวนการที่ไมตองมีการทดสอบ เชน การ
สังเกตพฤติกรรม สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรนั้นเปนความรูและความสามารถทางดาน
สติปญญาในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร อันจะประกอบไปดวยความสามารถในเรื่อง ความรู ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถทางคณิตศาสตรที่นักเรียนแต
ละคนมีในระดับที่แตกตางกันออกไป 
 
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตางๆ ดังนี้ 
 ปรวี ออนสอาด . (2541 อางถึงใน สมนึก ภัททิยธนี, 2556) กลาววาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรยีนหมายถึงแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางดานสมองตางๆ ที่นักเรียนไดรับการ
เรียนรูผานมาแลวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือแบบทดสอบ
ที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสราง มี
หลายแบบแตที่นิยมใชกันมี 6 แบบ ไดแก 

1. ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subjective or Essay Test)  
2. ขอสอบกา ถูก-ผิด (True-False Test)  
3. ขอสอบแบบเติมคํา (Completion Test)  
4. ขอสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test)  
5. ขอสอบแบบจับคู (Matching Test)  
6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test)  

ภัทรรัตน แสงเดือน (2553:26) ไดกลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
แบบทดสอบที่มุงวัดพฤติกรรมและประสบการณทางการเรยีนรูที่นักเรียนไดศึกษาไป โดยลักษณะของ
แบบดสอบนั้นก็จะมีอยูหลายแบบ แตนิยมใชในปจจุบันจะมีอยู 2 แบบ คือ 

1. แบบทดสอบที่เปนปรนัย คือ ใหเลือกตัวเลือกที่ไดใหไว 
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2. แบบทดสอบที่เปนอัตนัย คือ ใหแสดงวิธีทําหรือเติมคําตอบที่ถูกตอง 
ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 171-172) กลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนคําถาม
ใหนักเรียนตอบโดยใชกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) เปนแบบทดสอบ กับให
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (Performance Test) แบบทดสอบประเภทนี้แบงไดเปน 2 พวก คือ 
แบบทดสอบของครูที่สรางขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ครูเปนผูสราง ซึ่งจะเปนขอคําถามที่ถาม
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองที่ตรงไหน จะ
ไดสอนซอมเสริม หรือดูความพรอมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม ฯลฯ ตามแตท่ีครูปรารถนา 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยชาญในแตละสาขาวิชา
หรือจากครูที่สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอจึงสราง
เกณฑปกติ (Norm) ของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของ
การเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได จะเปนอัตราความงอกงามของเด็กแตละวัยในแตละกลุมแตละภาค
ก็ได นอกจากนั้นแลวยังมีมาตรฐานในการดําเนินการสอยเปนแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะ
มีคูมือดําเนินการสอบวาทําอยางไร และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย 

จากขอความขางตนสรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นจากผูเชื่ยวชาญในแตละสาขาวิชา
หรือครูผูสอน และไดผานการทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบ สามารถนํามาใชเปนแบบทดสอบหลัก
และเปรียบเทียบผลเพื่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนได ในปจจุบันมักใช
แบบทดสอบที่เปนทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย 

2.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น หมายถึง แบบทดสอบที่ครูผูสอนเปนผูสรางขึ้นเอง เพื่อ
ประเมินความรูของนักเรียนหรือเพื่อดูความพรอมกอนที่จะขึ้นบทเรียนใหมหรือวัดผลหลังการจัดการ
เรียนรู ในปจจุบันมักใชแบบทดสอบที่เปนทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชนกนันท พะสุโร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบอหิน จังหวัดยะลา ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อจัดทําชุดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาป
ที ่6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศกึษาปที ่6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมเปาหมาย 
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คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบอหิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 23 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 มี
ประสิทธิภาพ 80.00/ 80.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว นักเรียนที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 

มานะ อินทรสวาง (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชนวัตกรรม ชุดทดลองสําหรับ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟากระแสตรง พบการวิจัยพบวา การทดลอง
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นตรวจสอบจากผลการทดลองเปนไปตามทฤษฏีและหลักการ
ของไฟฟากระแสตรง การหาคุณภาพของนวัตกรรมโดยการตรวจพิจารณาของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 
ทาน และการหาประสิทธิภาพทางการศึกษาตามเกณฑ 80/80 โดยการทดลองสอนใชกลุมตัวอยางที่
ไดจากการสุมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดย
ใชเวลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 60 นาที ผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพทางการศึกษา 82.65/80.18 และนักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรู และ
ทักษะสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนอยูสูงกวาระดับด ี

พลศักดิ์ แสงพรมศรี, ประสาท เนืองเฉลิม และปยะเนตร จันทรถิระติกุล (2558: บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
สูง และเจตคติตอการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษากับแบบปกติ ซึ่งมีจุดประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นสูง และ เจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และ เจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
5 หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และ
เจตคติตอการเรียนเคมี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นสูง และเจตคติตอการเรียนเคมี สูงกวานักเรียนที่ ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จารีพร ผลมูล, ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์ และดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ (2557) ไดศึกษาการ
พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีศึกษา 
ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพรซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม และความพึงพอใจของนักเรียน และ
ศึกษาประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูแบบแผนการ วิจัยคือ One-Group Pretest-Posttest 
Design กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน เมืองหลังสวน
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จํานวน 33 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงเรียนสูงกวา กอนเรียน และผานเกณฑ
ที่กําหนด (รอยละ65) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน และนกเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูผานเกณฑระดับดี (เฉลี่ย 3.51) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหนวยการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 81.65/78.33 ตามเกณฑ 
80/80 
 

6.2 งานวิจัยตางประเทศ  
Ruthven and Others (2006) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการปรับปรุงสะเต็มศึกษาเปนการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีสวนรวมในการเรียนรู
วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และการพัฒนาความรูของนักเรียนที่อยูในระหวางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ผล
การศึกษาพบวา ทัศนคติของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดีขึ้น และการพัฒนา
ความรูของนักเรียนเปนในทางที่ดีขึ้น 

พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2557: อางถึงใน Scott, 2012) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของสําหรับเขาทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับ STEM ในหลายๆ 
โรงเรียนไดมีการออกแบบแผนและดําเนินการนําไปใชแลว แตอีกหลายๆ แหงยังอยูในขั้นดําเนินการ
วางแผนอยูเลย จากการศึกษาชี้ใหเห็นวานักเรียนที่สมัครใจเขารวมหองเรียน STEM มีความสามารถ
ในการแกปญหาตางๆ ไดดีกวาเด็กนักเรียนระดับเดียวกันแตไมไดเขารวม และนักเรียนกลุมที่เขารวม
นี้ยังใหบอกอีกวา หากพวกเขาไดรับ 

Diana (2012) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตรผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน โดยใชนักเรียนเกรด  
3-8 เปนกรณีศึกษา ใหทําโครงงานในหัวขอเรื่อง ดาวอังคารในจินตนาการ โดยมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเริ่มตนดวย การตรวจสอบความพื้นฐาน ใหจินตนาการ ศึกษาคนควาสํารวจตรวจสอบ 
สรางสรรคออกแบบโมเดลดาวอังคาร และแลกเปลี่ยนความคิดการออกแบบของตัวเองใหเพื่อนๆ ไดรู 
จากผลการศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM ในการใหนักเรียนไดทําโครงงานสงผลทํา
ใหนักเรียนสามารถถายโอนความรูและทักษะสูการแกปญหาในชีวิตจริงที่เผชิญหนาและประยุกตใช
กับปญหาใหมๆ 

Tseng และคณะ (2013) ไดศึกษาเจตคติตอการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) ในการเรียนรูแบบโครงงาน โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษา 
เจตคติกอนและหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐานที่บูรณาการ STEM 
เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้คือผูที่เริ่มทํางานใหม 
ในสถาบันเทคโนโลยีในไตหวัน จํานวน 5 แหง รวม 30 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงงานเปนฐาน มีเจตคติตอวิศวกรรมเปลี่ยนไปอยางมี
นัยสําคัญ จากการสัมภาษณ เกือบทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ STEM คือ ความรู ทักษะ
และประสบการณทางดาน STEM จะเปนประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถนํามาใช
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เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงได สามารถสรางโลกที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น สามารถแสดง
ใหเห็นถึงความหมายของการเรียนรูและอยากที่จะเรียนรูเพิ่มขึ้น และสงผลตอเจตคติในการประกอบ
อาชีพท่ีเกี่ยวของกับ STEM ในภายภาคหนาเพิ่มขึ้นดวย 
 Cromack (2007: 1) ไดทําการศึกษาเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกับการคํานวณในวิชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (สะเต็มศึกษา) รวมกับการใชโปรแกรมวิจัยจาก
ภายนอก  (ER & P) ผลการศึกษาพบวา การเรียนรูเกี่ยวกับการคํานวณในวิชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร รวมกับการใชโปรแกรม (ER & P) มีผลการเรียนรูดีขึ้น 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ส าหรับการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบ สสวท เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบการทดลองอย่างแท้จริง (true experimental design) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบทักษะสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และนักเรียนท่ีเรียนตามแนวทางของ สสวท กลุ่มประชากร คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 288 คน ของโรงเรียนวัด
ห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5 จ านวน 
37 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 7  จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีได้ก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้  

1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. รูปแบบการวิจัย 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของ

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จ านวน 288 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5 และ

ห้อง 7 จ านวน 72 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ซึ่ งได้มา
โดยสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 

1.2  ด้านตัวแปร ( ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม ) 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามแบบ 

สสวท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. ทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 สําหรับการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  5 เปนการวิจัยโดยใชรูปแบบการทดลองอยางแทจริง (true experimental design) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเปรียบเทียบทักษะสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และนักเรียนที่เรียนตามแนวทางของ สสวท กลุมประชากร คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 288 คน ของโรงเรียนวัด
หวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 จํานวน 
37 คน เปนกลุมทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7  จํานวน 35 คน เปนกลุมควบคุม 
ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster sampling) ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้  

1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. รูปแบบการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 
1.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของ

โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 288 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในกาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 และ

หอง 7 จํานวน 72 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งไดมา
โดยสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) 

1.2  ดานตัวแปร ( ตัวแปรตน / ตัวแปรตาม ) 
ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรูตามแบบ 

สสวท (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ตัวแปรตาม  ไดแก 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
2. ทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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1.3  ระยะเวลาในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 จะไดรับการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7 จะไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท เปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห 

1.4  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในรายวิชา ค32102 เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 

พรอมทั้งการบูรณาการขามกลุมสาระ และอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551) 
  
2.  รูปแบบการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการทดลองอยางแทจริง (true experimental design) 
แบบแผนการวิจัยวัดผลกอนและหลัง มีกลุมควบคุม (pretest – posttest control group design) 
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 เปนกลุมทดลอง และนักเรียนชั้นมีธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7 
เปนกลุมควบคุม มีลักษณะการทดลองดังภาพที่ 1 (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 
2555) 
 
ตารางที ่3.1 ลักษณะการทดลองจัดการเรียนรู 
 

กลุมทดลอง R O1 X1 O2 
กลุมควบคุม R O1 X2 O2 

 
เมื่อ R แทน การสุมเขากลุมทดลองหรือกลุมควบคุม 
 O1 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ 

ทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ กอนเรียน 
X1 แทน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
X2 แทน การจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท 
O2 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ 

ทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียน 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. แผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา รายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง อัตราสวน

ตรีโกณมิติ โดยผูวิจัยกําหนดไว 1 หนวยการเรียนรู คือ อัตราสวนตรีโกณมิติ ซึ่งทั้งหมดจํานวน 2 
แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งหมด 10 คาบ 

2. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท) รายวิชา คณิตศาสตร 4 โดยผูวิจัยกําหนดไว 1 หนวยการเรียนรู คือ อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งหมด 10 คาบ 

3. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ มี
ทั้งหมด 8 ตัวบงชี้ 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ฉบับกอนเรียนและหลัง
เรียน จํานวน 25 ขอ มีคะแนนขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 25 คะแนน ใชสําหรับวัดความรู
ความเขาใจของนักเรียนในรายวิชา ค32102 คณิตศาสตร 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ แบบทดสอบมีลักษณะเปนแบบปรนัยหลายตัวเลือก ประเภท 4 ตัวเลือก 
พิจารณาออกขอสอบแตละขอโดยแนวคิดของบลูม จําแนกระดับของขอสอบเปน 6 ระดับ ไดแก 
ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา ควบคูกับ
ลักษณะของสะเต็มศึกษา 

5. แบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ มีการประเมินทักษะทั้ง 4 
ไดแก ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ทักษะทางดานเทคโนโลยี ทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร และ
ทักษะทางดานคณิตศาสตร มีทั้งหมด 17 ตัวบงชี้ 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ มี
การประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู มีทั้งหมด 20 รายการ 

 3.2  การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา รายวิชา คณิตศาสตร 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ผูวิจัยไดพัฒนาและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  ขั้นเตรียม 
 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดสาระการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาอัตราสวนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 2. ศึกษาเอกสาร ตํารา รายละเอียดของสาระสําคัญของการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
คณิตศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 3. ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐาน และสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รายวิชา คณิตศาสตร 
4 ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อกําหนดผลการเรียนรู สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 2 อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิ
 ผลการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ 2 อัตราสวนตรีโกณมิต ิ
 1. นักเรียนสามารถหาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนดใหจากรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากได 
 2. นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา, 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใชได 
 3. นักเรียนสามารถนําความสัมพันธของดาน ความสัมพันธของมุม และความสัมพันธ
ของอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชได 
 4. นักเรียนสามารถใชอัตราสวนตรีโกณมิติแกปญหาโจทยเกี่ยวกับการหาความสูงและ
การหาระยะทางได   
 ซึ่งผูวิจัยไดนําผลการเรียนรูมาเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 อัตราสวนตรีโกณมิต ิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 1.2 ขั้นดําเนินการ 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หนวยการเรียนรูที่  1 อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ไดแบงเนื้อหาและเวลาในการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน ดังนี ้
 - แผนที่ 1 เรื่อง  อัตราสวนตรีโกณมิติ การหาคาและ 
    การใชคาตรีโกณมิติของมุมบางมุม      จํานวน 4 คาบ 
 - แผนที่ 2 เรื่อง  ความสัมพันธของดาน ความสัมพันธของมุม 
    และความสัมพันธระหวางอัตราสวนตรีโกณมิต ิ 
    การประยุกตของอัตราสวนตรีโกณมิติ     จํานวน 6 คาบ 
 2. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 1 อัตราสวน
ตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับขั้นตอนที่
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เหมาสมกับเนื้อหาสาระ ซึ่งกิจกรรมจะเปน
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งมกีารบูรณาการกลุมวิชา  ดังนี้  
 1. วิทยาศาสตร (Science)  
 2. เทคโนโลยี (Technology)  
 3. วิศวกรรมศาสตร (Engineering)  
 4. คณิตศาสตร (Mathematics)  
 3. นําแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวมาพิจารณา
ทบทวนเพื่อหาจุดบกพรอง เพื่อแกไขดานความถูกตองของเนื้อหา การเรียบเรียงภาษา การสื่อ
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ความหมายของภาษา ดานความตอเนื่องของเนื้อหาในบทเรียน และความเหมาะสมของการแบง
กรอบของเนื้อหา เปนตน 
 1.3 ขั้นทดลองและปรับปรุง 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สําหรับในขั้นทดลองและปรับปรุงมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. นําแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 2 ทาน และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 2. พิมพแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพื่อนําไปใชในขั้นทดลองและปรับปรุง
ตอไป 
 1.4 ขั้นนําไปใช 
 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรับศึกษา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา รายวิชา คณิตศาสตร 4 จํานวน 1 
หองเรียน จํานวน 37 คน โดยดําเนินการเรียนการสอนตามท่ีไดทําการออกแบบ 

1.5 ขั้นการประเมินผล  
ผูวิจัยทําการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา รายวิชา คณิตศาสตร 4 

โดยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุง
แกไข แลวนําไปทดลองในสถานการณจริง  
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ภาพที่ 3.1 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

   
  

ไมผาน 

เริ่มตน 

ศึกษาและวิเคราะห 
หลักสูตร เอกสาร ตํารา วิเคราะหมาตรฐาน และสาระการเรียนรู 

 

แบงเนื้อหาและเวลา 

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

พิจารณาทบทวน แลวแกไข  

นําขอมูลที่ไดในการหาประสิทธิภาพไปปรับปรุง
แกไขตอไป  

สิ้นสุด 

ผาน 

นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพ 
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 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท รายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดพัฒนาและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียนแนวดําเนินการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู และจุดมุงหมายของหลักสูตร 
การวัดและการประเมินการเรียน คําอธิบายในแตละกลุมประสบการณ ซึ่งระบุเนื้อหาที่ตองให
นักเรียนไดเรียน ตามลําดับขั้นตอนกระบวนการที่ตองใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และจุดประสงคการ
เรียนรูที่ตองการใหเกิดการเรียนรู 
 1. ศึกษาความสอดคลองสัมพันธกันกับองคประกอบแตละสวนของหลักสูตร 
 2. ลําดับความคิดรวบยอดที่จัดใหนักเรียนแตละระดับชั้นไดเรียนรูกอนหลัง โดย
พิจารณาขอบขายเนื้อหา และกิจกรรมที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 
 3. กําหนดผลที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน เมื่อไดเรียนรูความคิดรวบยอดแตละเรื่องแลว 
 4. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 
หรืออาจพิจารณาจากกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
 5. กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสมกับขอบขายเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด
จุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมที่กําหนดไว 
 6. รวบรวมรายละเอียดตามกิจกรรมขอ 1 – 5 จัดทําเปนเอกสารที่เรียกวากําหนดการ
สอนหรือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชเปนแนวทางในการเตรียมแผนการสอน  
 7. เตรียมการสอนและการปฏิบัติการสอน 
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ภาพที่ 3.2 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท 
 
 

  

เริ่มตน 

ศึกษาและวิเคราะห 

ศึกษาความสอดคลองสัมพันธกันกับองคประกอบ 

ลําดับความคิดรวบยอดท่ีจัดใหนักเรียน 

กําหนดผลที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน 

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม 

รวบรวมรายละเอียดตามกิจกรรม 

สิ้นสุด 
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 3 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ขั้นเตรียม 
 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
 3.2 ขั้นดําเนินการ 
 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ตามที่กําหนดไวในตาราง
แสดงรายการประเมิน เพื่อสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
  +1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนด  
        และเหมาะสมดีมาก 
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนด  
        และเหมาะสม 
  -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูกับเนื้อหาที่กําหนดไมมีความสอดคลอง
        กัน ตองตัดขอสอบนั้นออกหรือปรับปรุงใหม 
ซึ่งประกอบดวยประเด็นในการประเมินทั้งสิ้น 5 ประเด็น มี 21 รายการ 
 - ประเด็นที ่1 จุดประสงคการเรียนรู     ม ี3 รายการ 
 - ประเด็นที ่2 สาระการเรียนรู    ม ี3 รายการ 
 - ประเด็นที ่3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู    ม ี9 รายการ 
 - ประเด็นที ่4 การวัดประเมินผล    ม ี2 รายการ 
 - ประเด็นที ่5 องคประกอบ มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  ม ี4 รายการ  
 3.3 ขั้นปรับปรุงแกไข 
 1. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความชัดเจน เหมาะสม ความถูกตองและครอบคลุม โดยมีเกณฑคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตองมีคา
มากกวา 0.5  
 2. ปรับปรุงแบบประเมินตามขอเสนอแนะตามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญ 
 3. นําแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินคุณภาพ 
 4. เมื่อไดผลแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ประเด็น  
 3.4 ขั้นนําไปใช 
 ไดแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เสร็จสมบูรณ แลวจึงนําไปพิมพแบบประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูฉบับจริงไปใชตอไป 
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ภาพที่ 3.3 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
   

เริ่มตน 

พัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรู 

นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา 

สิ้นสุด 

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงแกไข และใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

นํามาแปลความหมาย 
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 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัยแบบเขียนตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choice) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
แยกตามระดับการวัดพฤติกรรมการเรียนรู 6 ระดับ ดังนี้คือ ความรูความจํา การเขาใจ ประยุกตใช 
วิเคราะห ประเมินคา และสังเคราะห จํานวนขอสอบรวมทั้งหมด 50 ขอ เพื่อนําไปใชจริง 25 ขอ 
วิธีการพัฒนาแบบทดสอบตอนที่ 1 ขอสอบปรนัยแบบเขียนตอบ มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 4.1 ขั้นเตรียม 
 1. ศึกษาวิธีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิต ิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. ศึกษาเนื้อหารายวิชา คณิตศาสตร 4 และผลการเรียนรูที่วิเคราะห มาจากมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด คูมือครู และแบบเรียนคณิตศาสตร 
 3. ทําตารางผังขอสอบ (Test Blueprint) ใหน้ําหนักความสําคัญของแตละผลการเรียนรู 
โดยแยกตามระดับการวัดพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 6 ระดับ ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหากับผลการเรียนรูและลําดับความสําคัญของเนื้อหา ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 ตารางวิเคราะหขอสอบปรนัยแบบเขียนตอบ (Test Blueprint) รายวิชา คณิตศาสตร 4  
     อัตราสวนตรีโกณมิต ิชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

ชื่อหนวย ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู น้ําหนัก 

(รอยละ) 

จํานว

นขอ 

ระดับพฤติกรรมการวัด 

จํา
 

เข
าใ

จ 

ปร
ะยุ

กต
ใช

 

วิเ
คร

าะ
ห 

ปร
ะเ

มิน
คา

 

คิด
สร

าง
สร

รค
 

อัตราสวน

ตรีโกณมิติ 

1. นักเรียนสามารถหาอัตราสวน
ตรีโกณมิติของมุมที่กําหนดให
จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได 

28 14 3 6 2 3 - - 

2. นักเรียนสามารถนําความรู
เกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 30 องศา, 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใชได 

24 12 - - 5 7 - - 

3. นักเรียนสามารถนํา
ความสัมพันธของดาน 
ความสัมพันธของมุม และ
ความสัมพันธของอัตราสวน
ตรีโกณมิติไปใชได 

18 9 2 - 3 4 - - 

4. นักเรียนสามารถใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติแกปญหาโจทย
เกี่ยวกับการหาความสูงและการ
หาระยะทางได 

30 15 - - 6 9 - - 

รวม 100 50 5 6 16 23 0 0 
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 4.2 ขั้นดําเนินการ 
 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไว โดยมีขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) มี 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 
เพื่อใชจริง 25 ขอ  
 4.3 ขั้นตรวจสอบ ทดสอบ และปรับปรุง 
 1. นําแบบทดสอบที่ออกแบบเสร็จแลว ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 50 ขอ นําไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พรอมแนบผลการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู ใหผูเชี่ยวชาญดวย เพื่อทํา
การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) แลวหาคาความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู (IOC) โดยใชสูตรและมีเกณฑดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555: 195) 

 สูตร   
R

IOC
N


  

โดย  IOC คือ ดัชนีความสอดคลอง 
R คือ คาคะแนนรายขอตามดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 
   คือ ผลรวม 
N  คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  การใหคะแนนขอคําถามแตละขอของผูเชี่ยวชาญ (R) มี 3 คา คือ 
 +1 คะแนนสําหรับขอคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 0 คะแนนสําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 -1 คะแนนสําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยคา (IOC) ที่ยอมรับอยูในชวง 0.5 ขึ้นไป ซึ่งขอคําถามที่เลือกไวในงานวิจัยครั้งนี้
มีคา IOC เทากับ 0.67 

 2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได ทําการทดลองกับกลุมที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและเคยผานการเรียนวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ และข้ันตอนวิธีการเขียน
ผังงาน จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหคาดัชนีความยากงาย (P) โดยใชสูตรหาความยากงาย ให
ขอบเขตความยากงายและความหมาย ดังนี้ 
 สูตรหาความยากงาย (Difficulty) 

N

LH
P

2


  

  เมื่อ P  แทน คาความยากของขอสอบ 
   H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
   L  แทน จํานวนคนในกลุมต่ําตอบถูก 
   N  แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
     
 กําหนดเกณฑความยากงาย หรือกําหนดคา p ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และขอบเขตของคา p 
มีความหมายดังนี ้
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 มากกวา 0.80 เปนขอสอบที่งายมาก (ปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 
 0.60 – 0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย 
 0.40 – 0.59 เปนขอสอบที่ปานกลาง 
 0.20 – 0.39 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 
 ต่ํากวา 0.20  เปนขอสอบที่ยากมาก (ปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 
  
  3. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชสูตรหาคาอํานาจ
จําแนกใหขอบเขตคาอํานาจจําแนกและความหมาย ดังนี้  

  สูตรหาคาอํานาจจําแนก (Power of Discrimination) 

N

LH
r


  

  เมื่อ r  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
   H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
   L  แทน จํานวนคนในกลุมต่ําตอบถูก 
   N  แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 กําหนดเกณฑคาอํานาจจําแนกหรือกําหนดคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และขอบเขตของคา r 
มีความหมายดังนี ้
 มากกวา 0.40  คาดัชนีอํานาจจําแนก คุณภาพดีมาก 
 0.20 – 0.39  คาดัชนีอํานาจจําแนก คุณภาพด ี
 0.0– 0.29  คาดัชนีอํานาจจําแนก คุณภาพปานกลาง 
 0.0 – 0.19  คาดัชนีอํานาจจําแนก คุณภาพตองปรับปรุง 

 4. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของขอสอบจํานวน 
25 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (คณาจารย 
ภาควิชาสถิติ. 2549: 409) 

 สูตร    
2

1
1

tt

pqn
r

n s

 
     

   

 เมื่อ ��� คือ คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 � คือ จํานวนขอสอบทั้งหมด 

   คือ ผลรวม 
 � คือ สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
 � คือ สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ 
 S2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

 ขอคําถามที่เลือกไวในงานวิจัยในครั้งนี้มีคาคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.73 
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 4.4 ขั้นนําไปใช 
ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เสร็จสมบูรณ นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 

ไมผาน 

ผาน 

เริ่มตน 

พัฒนาแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 

นําไปให
ผูเชี่ยวชาญ 

นําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

สิ้นสุด 

ศึกษาวิธีการพัฒนาแบบทดสอบ และศึกษาเนื้อหาวิชา และผลการเรียนรู  

ทําตารางผังขอสอบ (Test Blueprint) 

ทดลองกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางคา p, r และ KR-20 
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 นําคะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท.
กับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยวิธีทางสถิติ t – test แบบ 
Independent samples 
 ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพที่ไดนําเสนอไวสามารถ
สรุปใหเห็นถึงความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับวัตถุประสงคการวิจัยดังตารางขางตน 
 
ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ลําดับที่ วัตถุประสงคการวิจัย เครื่องมือวิจัย 

1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะสะเต็มและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียน 
ระหวางนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ สสวท 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ฉบับกอนเรียน) 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ฉบับหลังเรียน) 

2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางดานสะเต็ม
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
กอนและหลังที่ไดรับจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ 

- แบบวัดทักษะสะเต็มศึกษา 

3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ 

- แบบวัดความพึงพอใจการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา 
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 5. การประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ มีการประเมินทักษะทั้ง 4 ไดแก 
ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ทักษะทางดานเทคโนโลยี ทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร และทักษะ
ทางดานคณิตศาสตร มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ขั้นเตรียม 
 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินทักษะสะเต็มศึกษา 
 5.2 ขั้นดําเนินการ 
 พัฒนาแบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษา ตามที่กําหนดไวในตารางแสดงรายการ
ประเมิน เพื่อสรางแบบประเมินทักษะดานสะเต็มศึกษา  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรง
กับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
  +1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับกับทักษะทางดาน 
        สะเต็มและเหมาะสมดีมาก 
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับกับทักษะทางดาน 
        สะเต็มและเหมาะสม 

  -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูกับกับทักษะทางดานสะเต็มไมมีความ 
       สอดคลองกันตองตัดขอสอบนั้นออกหรือปรับปรุงใหม 

ซึ่งทักษะสะเต็มศึกษาที่จะทําการประเมินประกอบดวย 4 ทักษะ มี 17 รายการ 
 ทักษะทางดานวิทยาศาสตร     ม ี4 รายการ 
 ทักษะทางดานเทคโนโลยี    มี 4 รายการ 
 ทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร   มี 5 รายการ 
 ทักษะทางดานคณิตศาสตร    มี 4 รายการ  
 5.3 ขั้นปรับปรุงแกไข 
 1. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความชัดเจน เหมาะสม ความถูกตองและครอบคลุม โดยมีเกณฑคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตองมีคา
มากกวา 0.5  
 2. ปรับปรุงแบบประเมินตามขอเสนอแนะตามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญ 
 5.4 ขั้นนําไปใช 
 ไดแบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษาที่เสร็จสมบูรณ แลวจึงนําไปพิมพแบบประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูฉบับจริงไปใชตอไป 
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ภาพที่ 3.5 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษา 
  

เริ่มตน 

พัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรู 

นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม 

สิ้นสุด 

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงแกไข และใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

นํามาแปลความหมาย 
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 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ มีการ
ประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 ขั้นเตรียม 
 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 6.2 ขั้นดําเนินการ 
 พัฒนาแบบความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดย
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา ตามที่กําหนดไวในตารางแสดงรายการประเมิน เพื่อสรางประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด 
  +1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 
        สะเต็มศึกษาเหมาะสมดีมาก 
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 
        สะเต็มศึกษาเหมาะสม 

  -1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 
        สะเต็มศึกษาไมมีความสอดคลองกันตองตัดรายการนั้นออกหรือ 
        ปรับปรุงใหม 

ซึ่งแบบความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นประกอบดวย 3 ดาน มี 
20 รายการ ดังรายละเอียดดังนี ้
 - ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู     ม ี4 รายการ 
 - ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา  มี 9 รายการ 
 - ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู   มี 7 รายการ 
 6.3 ขั้นปรับปรุงแกไข 
 1. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความชัดเจน เหมาะสม ความถูกตองและครอบคลุม โดยมีเกณฑคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตองมีคา
มากกวา 0.5  
 2. ปรับปรุงแบบประเมินตามขอเสนอแนะตามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญ 
 6.4 ขั้นนําไปใช 
 ไดประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่เสร็จสมบูรณ แลวจึงนําไป
พิมพแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูฉบับจริงไปใชตอไป 
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ภาพที่ 3.6 ผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบ 
             สะเต็มศึกษา  

เริ่มตน 

พัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรู 

นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม 

สิ้นสุด 

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงแกไข และใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

นํามาแปลความหมาย 
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4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่สรางขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1.1 ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ในรายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กับกลุมตัวอยางเพื่อนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
เปรียบเทียบกับกลุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท. 
 1.2 ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท. รายวิชา คณิตศาสตร 4 เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมที่เรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการนําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาทดลองใชกับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใหกลุม
ตัวอยางทําทํากิจกรรม ภาระงาน และชิ้นงาน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เมื่อกลุมตัวอยาง
ทําการเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ตอไปใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Post-test) แลวจึงนําผลคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูแบบ สสวท.โดยสถิติ t-test แบบ Independent Sample เพื่อเปรียบวานักเรียนที่
เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ สสวท หรือไม 
 
5 การวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) หาจากการพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index Of Congruency: IOC) 
 

N

R
IOC


  

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง-1 ถึง +1 
  R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  1.2 คาความยากงายของขอคําถาม   

N

LH
P

2


  

 เมื่อ P  แทน คาความยากของขอสอบ 
  H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
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  L  แทน จํานวนคนในกลุมต่ําตอบถูก 
  N  แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  
  1.3 คาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 

N

LH
r


  

 เมื่อ r  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
  H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
  L  แทน จํานวนคนในกลุมต่ําตอบถูก 
  N  แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 
  1.4 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ ใชสูตร KR-20 ของ Kuder-
Richardson  


















2

1
1 S

pq

n

n
rtt  

 เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  n  แทน จํานวนขอคําถามของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  p  แทน สัดสวนของผูเรียนที่ตอบถูกในขอนั้นกับผูเรียนทั้งหมด 
  q  แทน สัดสวนของผูเรียนที่ตอบผิดในขอนั้นกับผูเรียนทั้งหมด  
         (มีคาเทากับ p1 ) 
  2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นสูงจะมีคาเขาใกล 1.00 โดยคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่

เชื่อถือไดควรจะมีคาตั้งแต 0.60 ขึ้นไป 

 2. สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหผลการศึกษา 
 2.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตร  

  
  

100
N

f
P  

     เมื่อ   P    แทน รอยละ 
    f    แทน ความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 
                 N    แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

  2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean or Mean)  

                
N

X
X


   

     เมื่อ   แทน คาเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต 
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       X  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

  N  แทน จํานวนคนทั้งหมด 
 
  2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

                 
 

 1

22






 
NN

XXN
S

 
 

     เมื่อ  S   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
  X  แทน คะแนนแตละตัวอยาง 

 N  แทน จํานวนขอมูล หรือขนาดกลุมตัวอยาง 
 
 2.4 สูตรที่ใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษา โดยใชสูตร t – test แบบ Independent samples (พรรณ ีลีกิจวัฒนะ. 2552: 147) 
 กลุมตัวอยาง 2 กลุม จะเปนอิสระจากกัน ถาไดมาโดยวิธีตอไปนี ้
 กลุมที่ตองการศึกษา 1 กลุมใหญ แลวสุมแยกเปน 2 กลุมยอย เปนสุมแยกเปนกลุม
ทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม 
 ผูวิจัยใช t - test for independent samples ในเพราะวา σ�� ≠ σ�� (ในกรณคีวาม
แปรปรวนของทั้งสองกลุมไมเทากัน) 

    สูตร    1 2

2 2
1 2

1 2

x x
t

s s

n n






  

2
2 2
1 2

1 2

2 2
2 2
1 2

1 2

1 2

. .

1 1

s s

n n
d f

s s

n n

n n

 
 

 
   
   
   

 

  

 เมื่อ 1 2x x  คือ คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 
 S1

2, S2
2  คือ ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 

 n1, n2 คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 
d.f. คือ ชั้นแหงความเปนอิสระ 

  หรือ t - test for independent samples ในเพราะวา  2 2
1 2   (ในกรณีความแปรปรวน

ของทั้งสองกลุมเทากัน) 
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    สูตร    1 2

2

1 2

1 1
p

x x
t

s
n n




 
 

 

  

 
   2 2

1 1 2 22

1 2

1 1

2
p

n s n s
s

n n

  


 
 

 
1 2. . 2d f n n     

 

 เมื่อ 1 2x x  คือ คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 
 2

ps  คือ ความแปรปรวนรวม (Pooled – Variance T Test) 

 
1 2
n n  คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 

df คือ ชั้นแหงความเปนอิสระ  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบ 
สสวท ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และศึกษาทักษะ
ทางดานสะเต็มศึกษา ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวย
จรเขวิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง ที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จํานวน 37 คน และกลุมควบคุม ที่สอนโดย
การจัดการเรียนรูแบบ สสวท ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเอง ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ทักษะสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท 

ตอนที่ 2 ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

ตอนที่  3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิต ิ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานของการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท เรื่อง  อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แบบ สสวท 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ (กอนเรียนและ 
              หลังเรียน) ของกลุมทดลองที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

กลุมทดลอง คะแนนเต็ม N �̅ �. �. � ���. 

กอนเรียน 20 37 5.7800 1.4168 
32.063* .000 

หลังเรียน 20 37 16.1000 1.7124 
*ระดับนัยสําคัญ .05 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กอนเรียน (�̅ = 5.78		�. �. = 1.4168) และ  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบ 
สสวท ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และศึกษาทักษะ
ทางดานสะเต็มศึกษา ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวย
จรเขวิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง ที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จํานวน 37 คน และกลุมควบคุม ที่สอนโดย
การจัดการเรียนรูแบบ สสวท ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเอง ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ทักษะสะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท 

ตอนที่ 2 ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิสูงกวาเกณฑรอยละ 75 

ตอนที่  3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิต ิ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานของการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท เรื่อง  อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แบบ สสวท 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ (กอนเรียนและ 

หลังเรียน) ของกลุมทดลองที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาปรากฏผลดังนี้ 

กลุมทดลอง คะแนนเต็ม N �̅ �. �. � ���. 

กอนเรียน 20 37 5.7800 1.4168 
32.063* .000 

หลังเรียน 20 37 16.1000 1.7124 
*ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กอนเรียน (�̅ = 5.78		�. �. = 1.4168) และ
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หลังเรียน (�̅ = 16.10	�. �.= 1.7124)  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งหมายความวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มี
ความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติสูงกวากอนเรียน 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ (กอนเรียนและ 
                หลังเรียน) ของกลุมทดลองที่สอนโดยการจัดการเรียนรูแบบ สสวท ปรากฏผลดังนี้ 

กลุมทดลอง คะแนนเต็ม N �̅ �. �. � ���. 
กอนเรียน 20 35 5.57100 1.8674 

17.014* .000 
หลังเรียน 20 35 13.6000 1.9281 

*ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบ สสวท กอนเรียน (�̅ = 5.571	�. �.= 1.8674) และหลัง
เรียน (�̅ = 13.60	�. �.= 1.9281)  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
หมายความวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบ สสวท มีความ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติสูงกวากอนเรียน 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิต ิ      
               ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กับกลุมควบคุมที่จัด 
               การเรียนการสอนแบบ สสวท ปรากฏผลดังนี้ 

กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม N �̅ �. �. � ���. 
กลุมทดลอง 20 37 5.7838 1.4168 

.545 .587 
กลุมควบคุม 20 35 5.5714 1.8674 

*ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนของกลุม
ทดลอง (�̅ = 5.7838	�. �.= 1.4168) และกลุมควบคุม (�̅ = 5.5714	�. �.= 1.8674)  ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความวา กอนการทดลองนักเรียนกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิตไิมสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ  
                 ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา กับกลุมควบคุมที่จัด 
                 การเรียนการสอนแบบ สสวท ปรากฏผลดังนี้ 

กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม N �̅ �. �. � ���. 
กลุมทดลอง 20 37 16.1080 1.7124 

5.843 .000 
กลุมควบคุม 20 35 13.6000 1.9281 

*ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนของกลุม
ทดลอง (�̅ = 16.108	�. �.= 1.7124) และกลุมควบคุม (�̅ = 13.600	�. �.= 1.9281)  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความวา หลังการทดลองนักเรียนกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติสูงกวาสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
 
ตอนที่ 2 ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิต ิสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาทักษะทางดานสะเต็มศึกษาที่เกิดจากการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชแบบประเมินทักษะทางสพเต็มศึกษา ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 
ระดับ โดยพิจารณาทักษะ 4 ดาน คือ ทักษะดานวิทยาศาสตร ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะดาน
วิศวกรรม และทักษะดานคณิตศาสตร การประเมินเปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
ทางดานสะเต็มศึกษาหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด โดยใหระดับดี มีคารอยละ 70 ปรากฏดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียน กอนเรียน 
                และหลังเรียน 

ทักษะสะเต็มศึกษา 
ผลการเรียนรู 

t Sig กอนเรียน หลังเรียน 
�̅ S.D. �̅ S.D. 

1. ทักษะทางวิทยาศาสตร 10.8056 1.2608 15.1389 1.7752 11.043 .000 
2. ทักษะทางเทคโนโลยี 10.9167 1.0790 15.4444 1.2749 16.668 .000 
3. ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร 12.3056 2.5947 18.3611 1.3763 12.713 .000 
4. ทักษะทางคณิตศาสตร 10.0556 1.8814 15.2222 .92924 13.944 .000 

โดยภาพรวม 11.0208 1.0545 16.0417 .65602 22.810 .000 
จากตาราง 5 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ .05 
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แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูทําให

นักเรียนมีทักษะทางดานสะเต็มศึกษาสูงขึ้น 

ตารางที่ 4.6 แสดงคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของทักษะทางดานสะเต็มศึกษาหลังเรียน 

พฤติกรรม 
คะแนนเฉลี่ย  

(�̅) 
S.D. 

คะแนนเฉลี่ย 
(รอยละ) 

เกณฑเฉลี่ย 
(��=รอยละ 

70) 
t df Sig 

ทักษะดาน
สะเต็ม
ศึกษา 

64.1667 .65602 75.490 59.5 10.67 35 .000 

 
 จากตารางที่ 6 พบวา ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียน ซึ่งประเมินดวยแบบวัดทักษะ
ทางดานสะเต็มศึกษาซึ่งเกิดการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ ที่ผูวิจัยไดทําขึ้น สูงกวาระดับดี (��� = .000 < 	 .05) เมื่อเทียบเกณฑที่กําหนด แสดงวา 
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูสงผลทําให
ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาสูงขึ้น 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทราบความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 37 คน ที่มีตอ
การการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผูวิจัยนําผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมา
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (�̅)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตารางที่ 4.7 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ 
                สะเต็มศึกษา ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู    

1.1 บรรยากาศในการเรียนนาสนุกสนาน นาเรียน 4.2162 .82108 มาก 
1.2 มีอิสระในการเรียนรู 3.9459 .81466 มาก 
1.3 การเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 4.2432 .79601 มาก 
1.4 นักเรียนกลาแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นกบัครูและเพื่อนรวมชั้น

เรียน 
4.2703 .83827 มาก 

โดยภาพรวม ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 4.1689 .58051 มาก 
 จากตารางขางตนพบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีตอ
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ดานบรรยากาศในการจัดการ
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เรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาระดับมาก  
(�̅ = 4.1689	�. �.= .58051)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนกลาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ความคิดเห็นกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน (�̅ = 4.2703	�. �.= .83827) รองมาคือ การเรียนรูอยาง
มี คุ ณ ภ า พ  (�̅ = 4.2432		�. �. = .79601)  แ ล ะ น อ ย ที่ สุ ด คื อ  อิ ส ร ะ ใ น ก า ร เ รี ย น รู  
(�̅ = 3.9459		�. �.= .81466) 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ 
                สะเต็มศึกษา ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา    
2.1  กิจกรรมมีความนาสนใจทาทายใหอยากเรียนรู 4.2973 .81189 มาก 

2.2  กิจกรรมชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน 4.2973 .84541 มาก 

2.3  กิจกรรมชวยใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา และกลา
แสดงออก 

4.3514 .78938 มาก 

2.4  กิจกรรมชวยใหนักเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรมและ
เขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

3.9730 .79884 มาก 

2.5  นักเรียนอยากใหใชกิจกรรมแบบนี้กับเนื้อหาอื่น ๆ 4.3514 .71555 มาก 

2.6  กิจกรรมชวยใหนักเรียนไดคนพบความรูจักตนเอง 4.1622 .72700 มาก 

2.7  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับกระบวนการ
เทคโนโลยี 

4.0270 .83288 มาก 

2.8  กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนการใชความรูทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ผานกระบวนการ
ออกแบบ 

4.0270 .98563 มาก 

2.9  การนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจจนผูเรียนเกิด
ความสงสัย อยากรูอยากเห็น และอยากหาคําตอบ 

3.8378 .92837 มาก 

โดยภาพรวม ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4.1471 .62364 มาก 

 
จากตารางขางตนพบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีตอ

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ระดับมาก (�̅ = 4.1471	�. �.= .62364)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนอยากใหใช
กิจกรรมแบบนี้กับเนื้อหาอื่น ๆ (�̅ = 4.3514	�. �.= .71555) รองมาคือ กิจกรรมชวยใหนักเรียน
กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก (�̅ = 4.3514	�. �.= .78938)   และนอยที่สุดคือ  การนําเขาสู
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บทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจจนผูเรียนเกิดความสงสัย อยากรูอยากเห็น และอยากหาคําตอบ (�̅ =
3.8378		�. �. = .92837) 
ตารางที่ 4.9 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ 
                สะเต็มศึกษา ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู    
3.1  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรม

ใหมๆ ที่ใชวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเปน
พื้นฐาน 

4.0811 .82927 มาก 

3.2  นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 3.8378 .98639 มาก 
3.3  นักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ 4.2162 .91697 มาก 
3.4  นักเรียนคิดอยางมีเหตุผล 4.3784 .72078 มาก 
3.5  นักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น 4.1892 .93802 มาก 
3.6  นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 4.2162 .78652 มาก 
3.7  ผูเรียนเขาใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรมากข้ึน 
4.1892 .73929 มาก 

โดยภาพรวม ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 4.1583 .60869 มาก 
โดยภาพรวม 4.1554 .55899 มาก 

 
จากตารางขางตนพบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีตอ

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ดานประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดการเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาระดับมาก 
(�̅ = 4.1554	�. �.= .55899)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  นักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  
(�̅ = 4.3784	�. �.= .72078) รองมาคือ นัก เรียนสามารถนํ าความรู ไปใช ในชี วิตประจําวัน  
(�̅ = 4.2162	�. �.= .78652)  และนอยที่สุดคือ  นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู (�̅ = 3.8378		�. �. = .98639) 
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ตารางที่ 4.10 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
                  แบบสะเต็มศึกษา  

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 4.1689 .58051 มาก 

2.ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4.1471 .62364 มาก 

3.ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 4.1583 .60869 มาก 
โดยภาพรวม 4.1554 .55899 มาก 

 
จากตารางขางตนพบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีตอ

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมพบวามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมาก (�̅ = 4.1554	�. �.= .55899)  เรียงลํ าดับจากมากไปหานอย ดั งนี้  ด าน
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู (�̅ = 4.1689	�. �.= .58051) รองมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดการเรียนรู (�̅ = 4.1583	�. �. = .60869) และนอยที่สุดคือ ดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (�̅ = 4.1471		�. �.= .62364) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
จุดมุงหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลัง
เรียน ระหวางนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนตามแบบ สสวท 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง
ที่ไดรับจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิต ิ
 
สมมติฐานการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท 

2. ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 และหอง 7 
จํานวน 72 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งไดมาโดยสุม
แบบแบงกลุม (Cluster random sampling) แลวแบงเปน 
  กลุมทดลอง นักเรียน 37 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
  กลุมควบคุม นักเรียน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยในแตละ
เนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการเรียนรู 2 วิธี คือ 

1.1. การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
1.2. การจัดการเรียนรูแบบ สสวท 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียนและหลังเรียน) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
จุดมุงหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลัง
เรียน ระหวางนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนตามแบบ สสวท 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง
ที่ไดรับจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิต ิ
 
สมมติฐานการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ สสวท 

2. ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังที่ไดรับจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 และหอง 7 
จํานวน 72 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งไดมาโดยสุม
แบบแบงกลุม (Cluster random sampling) แลวแบงเปน 
  กลุมทดลอง นักเรียน 37 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
  กลุมควบคุม นักเรียน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยในแตละ
เนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการเรียนรู 2 วิธี คือ 

1.1. การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
1.2. การจัดการเรียนรูแบบ สสวท 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียนและหลังเรียน) 
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3. แบบประเมินทักษะทางดานสะเต็มศึกษา 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ สสวท เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 1 คาบ (คาบซอมเสริม) กับนักเรียน
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 

3. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใชเวลาสอน 8 
คาบ คาบละ 50 นาท ี

  กลุมทดลอง จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
  กลุมควบคุม จัดการเรียนรูแบบ สสวท 
4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 2 คาบ (คาบซอมเสริม) กับนักเรียน

ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 1 คาบ ซึ่งเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แบบวัดทักษะสะเต็มศึกษาและแบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูแบสะเต็มศึกษา จํานวน 1 คาบ 

5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ทักษะสะเต็มศึกษา แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท โดยใชสถิติ t-test 
for independent sample 

2. เปรียบเทียบทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอน
และหลังจากที่ไดรับจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชสถิติ 
Paired - Sample t test 

3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิต ิโดยใชคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนมีทักษะทางดานสะ
เต็มศึกษาสูงเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับ
การจัดการเรียนการสอบแบบ สสวท. เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะทางสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จากผล
การศึกษาคนควาผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับดังนี ้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ หลังเรียนระหวาง
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท. มี
ความแตกตางกัน โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
สสวท. เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว  

ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองโดยผานการทํากิจกรรมและการสรางสรรคชิ้นงาน และประกอบกับ
การบูรณาการสาระวิชาตางๆ เขาดวยกัน ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นชวยใหนักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตอ
การดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ไมไดเรียนรูเพียงเนื้อหาสาระ หรือเพื่อเรียนรูที่จะสอบวัดความรู
เพียงอยางเดียว แตการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น ผูเรียนจะตองเรียนรูจากโจทยปญหาใน
ชีวิตจริงที่ตองเรียนแบบลงมือปฏิบัติ และตระหนักถึงการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม สอดคลองกับ
งานวิจัยของวิจารณ พานิช (2555) ซึ่งกลาวไววา แนวทางการศึกษาไทยในการเรียนรูในศตวรรษใหม 
ตองประกอบดวย เนื้อหาวิชา ทักษะชีวิต ทักษะและความรักในการเรียนรู และทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งทักษะทั้ง 4 ดาน เปนสิ่งที่ชวยสรางมูลคาใหกับคนไทยทุกคน หากผูปกครองมีความ
ตื่นตัวและหาวิธีใหไดรับทักษะทั้ง 4 อยางดีที่สุด ที่เขาใจถึงปรัชญาในเชิงลึกดวยตัวอยางเชน หาก
ผูปกครองและครูพยายามชวยใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไมใชหมายถึงการเขาสังคม
หรูหรา หรือการเจรจาตอรองผลประโยชนไมใหใครเอารัดเอาเปรียบแลว อีกทั้งยังตองมีทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งบางครั้งตองมีบทบาทเปนผูนํา บางครั้งก็ตองรูจักเปนผูตามที่ดี แนนอนวาทุก
คนอยากเปนผูนําในทุกเรื่อง อยากไดผลประโยชนสูงสุด แตหากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ยอมไมมี
ใครอยากทํางานดวย  สุดทายการทําโครงงานก็ยอมตองลมสลายอยางแนนอน ตัวอยางเชน ทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็ไมใชเพียงใช Facebook หรือ line ที่สามารถอัพโหลดรูปเทานั้น หากยัง
ตองรูจักบริหารเวลาในการใชใหดี  ไมหมกมุนจนเสียการเรียนหรือใสใจกับคําพูดไรสาระของเพื่อนๆ 
มากไป ยิ่งไปกวานั้นยังตองรูจักท่ีจะเปน “เพื่อน” กับบุคคลที่นาสนใจ ที่มีสาระความรูใหเก็บเก่ียว ซึ่ง
ในชีวิตจริงเราอาจไมเคยรูจักหรือมีตนทุนในการทําความรูจักกันสูง และที่สําคัญทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจําเปนตองเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการคนหาขอมูล เพราะหากเราไม
มีทักษะชีวิตที่ดีพอที่จะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราไดแลว การมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดีก็ยอมเปนโทษมากกวา เมื่อผูจัดการศึกษามีความเขาใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเปนผูริเริ่มใน
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การปฏิรูปการศึกษา โดยผูเรียนในศตวรรษใหมตองเรียนรูจากโจทยปญหาชีวิตจริง (Project Base 
Learning: PBL) ตองเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง และออกไปรับใชสังคม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของพลศักดิ์ แสงพรมศรี, ประสาท เนืองเฉลิม และปยะเนตร จันทรถิระติกุล (2558) พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สสวท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2. ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาที่ เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชแบบวัดทักษะทางดานสะเต็มศึกษา พบวา ทักษะทางดานสะเต็มศึกษา
โดยรวมหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของมานะ อินทรสวาง (2556: 35) พบวา ทักษะทางดานสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่ไดประเมินจาก
แบบวัดทักษะสะเต็มศึกษาซึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยชุดทดลองสําหรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง ไฟฟากระแสตรง สูงกวาระดับดี 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เนนวิธีการทํางานแบบกลุม และกอใหเกิดทักษะการ
แกปญหา และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระวิชาตางๆ ในการแกปญหาไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ 
ชนกนันท พะสุโร (2557) นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.21  

ทั้งนี้จากการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางองค
ความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคผานชิ้นงาน กระบวนการกลุม และยังบูรณาการกับกลุมสาระวิชา
ตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่กวางมากขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรูในแบบเดิมๆ มักจะ
สอนในเนื้อหาสาระรายวิชาใดวิชาหนึ่งเทานั้น โดยสวนมากจะเนนการสอนเชิงบรรยาย ทําใหการ
จัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษามีความโดดเดน มีความนาสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ได
กลาวถึงทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตองประกอบดวย 1) ความรูเกี่ยวกับโลก 2) ความรูเกี่ยวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ 3) ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี 4) ความรูดาน
สุขภาพ และ 5) ความรูดานสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552) ไดกลาวถึงเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองซึ่งเปนคุณภาพ
การศึกษา ไวดังนี้ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 2. คนไทยใฝรู : 
สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรู 3. คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มี
จิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค เห็นประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
4. คนไทยคิดเปนทําเปน แกปญหาได :  มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหา 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแขงขัน เห็นไดชัดวา สะเต็มศึกษามีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เชน ความรู ทักษะและประสบการณทางดานสะเต็ม ซึ่งเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคน สามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงได สามารถสรางโลกที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มมากขึ้น สามารถแสดงใหเห็นถึงความหมายของการเรียนรูและอยากท่ีจะเรียนรูมากข้ึน และสงผล
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ตอเจตคติในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา ในภายภาคหนาเพิ่มขึ้น (พลศักดิ์ แสงพรม
ศร,ี 2558) 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและ
การศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนรูที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการขามสาระวิชา ซึ่งประกอบดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ดังนั้น ความรูพื้นฐานของแตละวิชาจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาของนักเรียน ครูผูสอนควรเตรียมความรูพื้นฐานของผูเรียนใหพรอมกอนที่จะจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา 

2. การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีลักษณะการสอนตามแนวทางทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) ดังนั้น ครูผูสอนควรนําวิธีการสอน
ตามแนวทางทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) มา
ปรับใหสอดคลองกับการเรียนการสอน พรอมทั้งใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การสืบคน พรอมทั้งใชกระบวนการทางวิศวกรรมในการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน 

3. การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เปนการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขา
กับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของผูเรียน กลาวคือ ในขณะที่นักเรียนทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
ผูเรียนตองมีโอกาสนําความรูมาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความตองการหรือ
แกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การระบุปญหา 2) การคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ 3) 
การวางแผนและพัฒนา 4) การทดสอบและประเมินผล 5) การนําเสนอผลลัพธ 

4. การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ครูผูสอนตอง  
4.1. สงเสริม ให ผู เรียนใช เทคโนโลยี ไดอย างทั่ วถึ งและใชอย างถูกตองตาม

วัตถุประสงค 
4.2. คอยอํานวยความสะดวก และคอยแนะนําใหกับนักเรียนในการเขาถึงขอมูลและ

ใชขอมูลไดอยางถูกตอง 
4.3. รวมมือกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันออกแบบ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
5. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพื่อให

นักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมและเวลาในการซักถามไดอยางเพียงพอ 
6. ในการจัดกลุมของการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษา เมื่อจบกิจกรรมแตละกิจกรรม ควรให

นักเรียนไดเปลี่ยนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับเพื่อนคนอื่นๆ ใน
หองเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในหองเรียนมากขึ้น 
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7. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหทั่วถึงทุกกลุม และใหคําแนะนําชวยเหลือกับกลุมนักเรียนที่มี
ปญหาและตรวจสอบความถูกตอง 

8. ครูผูสอนควรเตรียมการสอนเปนอยางดี พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาใหครบถวนและมีความสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  

 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องอ่ืนๆ 
2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจคติตอการเรียน ทักษะการ

ทํางานกลุมและความคงทนในการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบอ่ืนๆ  
 

   
 
 
 



75 
 

 

รายการอ้างอิง 
 

กรมวิชาการ.  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

คณาจารย์ ภาควิชาสถิติ. (2549). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย โดยใช้โปรแกรม SPSS. นครปฐม 
: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

จารีพร ผลมูล. (2557). “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร”. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ฉลองรัตน์ พารีสอน และคณะ. (2553). “การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อง 
ทฤษฏีบทพีทาโกรัธ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2”. สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การศึกษามหาบัญฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ชนกนันท์ พะสุโร.  (2557). “ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่องส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านบ่อหินจังหวัดยะลา”. งานวิจัยในช้ันเรียน. 

ชาตรี ส าราญ. (2544). วิจัยในชั้นเรียนส าหรับผู้เร่ิมเรียน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี -สฤษด์ิวงศ์. 
โชติกา ภาษีผล. (2554). การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา .  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งท่ี 15. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธ ารง บัวศรี. (2532). ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
นันทวัน ค าสียา. (2551). “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ 
KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS”. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

นิยุบล จารย์โพธิ์. (2548). “ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น .” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา สังคม ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



76 
 

 

ปรวี อ่อนสอาด. (2556). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ”. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. (2555). การออกแบบการวิจัย . กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21. วารสาร
นักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า49-56. 

พรรณี  ลีกิจวัฒนะ. (2555). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 8.กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

พลศักด์ิ แสงพรมศรี. (2557). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ”. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; และ Majumdar, Basanti. (2544). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา. กรุงเทพฯ: 
ธนาเพรส แนด์ กราฟฟิค. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. (2549). การสอนคิดด้วยโครงงาน. พิมพ์ครั้งท่ี 
3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภัทรรัตน์ แสงเดือน. (2553). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความตระหนักในการรู้คิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่าย
เอกสาร. 

มนตรี จุฬาวัฒนทล. (2556) .“สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม”. นิตยสาร สสวท , 
(พฤศจิกายน-ธันวาคม), 14-18. 

มนตรี จุฬาวัฒนทล. (2556). “การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หรือ “สะเต็ม”.สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”. 
นิตยสาร สสวท, (มกราคม-ธันวาคม), 19. 

มัณฑรา ธรรมบุศย์. (2545, กุมภาพันธ์). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ PBL (Problem – 
Based Learning). วารสารวิชาการ. 5(2): 11-17. 



77 
 

 

มานะ อินทรสว่าง. (2556). “รายงานการใช้นวัตกรรม ชุดทดลองส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง”. วิจัยในชั้นเรียน. 

มาลัย สิงหะ. (2554). การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบโครงงาน . 
กรุงเทพฯ: กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู. 

เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล.  (2557). “ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCSE ท่ีมีต่อทักษะการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนราชิณีบูรณะ”.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

รักษพล ธนานุวงศ์. (2556). รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education. (ออนไลน์). 
ได้จาก: 
http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/2 0 1 3 _2 / stem_workshop_report.pdf 
(สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558). 

รักษพล ธนานุวงศ์. (2556). เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education แบบบูรณาการ. สสวท. 
41(182): 15-20. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542.  ส านักพิมพ์: นาน
มีบุ๊ค พับลิเคช่ันส์. 

รุ่ง แก้วแดง. (2541: 6). การน าภูมิปัญญาไทยเข้าระบบสู่การศึกษา . กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม. (2555). หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย. 
ส านักพิมพ์: โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศุนย์ส่งเสริม
วิชาการ. 

วนิดา อารมณ์เพียร.  (2552). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการ
เรียนรู้ เรื่อง การหารทศนิยม และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TGT”.  ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

วัฒนา รัตนพรหม. (2548). “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก”. วารสารวิชาการ. 20(1): 33-39. 
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์. 
วิชัย ดิสสระ. (2533). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556). คู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556). “สะเต็มศึกษา STEM Education”.  



78 
 

 

สมเกียรติ เพ็ญทอง. (2556). STEM Education สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี . (ออนไลน์). ได้จาก http://www.krusmart.com/stem-education-
innovation-thailand/#sthash.0SeldtW8.dpuf (สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558). 

สมจิตร หงส์ษา. (2551). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสอนด้วยเทคนิคเอส ที เอ ดี ( STAD) กับ 
การสอนปกติ”. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

สสวท STEM Education “สะเต็มศึกษา (STEM Education)”. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2556). แนงทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ.   
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (2552-2561). 
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2558). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. หน้า 30-38. 
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ. (2553). การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ

พัฒนาสู่ “ครูมืออาชีพ”.ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.          
สุริยันต์ สายหงส์. (2550). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบ 4 MATH และแบบ CIPPA”. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

อดิเรก เฉลียวฉลาด. (2550). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค  
K-W-D-L กับการสอนปกติ”. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

อภิสิทธิ์  ธงไทย. (2556). สะเต็มศึกษากับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา . สมาคมครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 19(มกราคม-ธันวาคม), 15-18. 

อารีย์ คงสวัสด์ิ. (2544). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในการเรียนคณิตศาสตร์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3”. ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร. 

 
 

http://www.krusmart.com/stem-education-innovation-thailand/#sthash.0SeldtW8.dpuf
http://www.krusmart.com/stem-education-innovation-thailand/#sthash.0SeldtW8.dpuf


79 
 

 

อารีรัตน์ ศิริ. (2552). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”.  ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

Breiner, J.M., Carla, C.J., Harkness, S.S. and Koehler, C.M. (2012). What is STEM? A 
Discussion About Conceptions of STEM in Education and Partnerships. School 
Science and Mathematics, 112(1), 3-11. 

Bybee, R.W. (2013). The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. 
Virginia: National Science Teacher Association Press. 

Diana, L.R. (2012). Integrated STEM Education through Project-Based Learning. (Online). 
Available from: 
http://www.rondout.k12.ny.us/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=16466975 
(Cited 28 January 2014). 

Jamie Cromack; & Wilhemina Savenye. (2007). Learning about Learning in 
Computational Science and Science, Technology, Engineering and Mathematics 
(STEM) Education. 

Kenneth Ruthven and other. (2006). Effecting Principled Improvement in STEM 
Education: Research-based pedagogical development for student engagement 
and learning in early secondary-school physical science and mathematics. 
Cambridge University. 

Lantz, H.B. (2009). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) 
Education Whay Form? What Function? (online). Available from:  
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/1/docs/jep/STEMEducationArticle.pdf 
(Cited 1 December 2015). 

Mehren, W.A.; & Lehmann, I.J. (1976). Measurement and Evaluation in Education and 
Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 

O’Neil, T.L., Yamagata, J.Y. and Togioka, S. (2012). Teaching STEM Means Teacher 
Learning. Phi Delta Kappan, 94(1), 36-40. 

Tseng, K., Chang, C., Lou, S. and Chen, W. (2011). Attitudes toward Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM) in a Project-based Learning (PjBL) 
Environment. International Journal of Science and Mathematics Education, 
23, 87–102. 

https://dornsife.usc.edu/assets/sites/1/docs/jep/STEMEducationArticle.pdf


80 
 

 

Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics, p.38. 

 
 



81 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์  แสงจันทร์ ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

2.  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์ ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

3.  อาจารย์ ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล  ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

4.  อาจารย์รัชต์วิชช์  มิตรอัครสิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
จังหวัดนครปฐม 

5.  อาจารย์บุษกร  เอี๊ยวเจริญ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

6.  อาจารย์พรพิไร  แก้วสมบัติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  
จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ สสวท.   
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
รหัสวิชา ค 32102 คณิตศาสตร์ 4          เวลา 6 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและ 
     การใช้ค่าตรีโกณมิติของมุมบางมุม  ผู้สอน นายวรรณธนะ  ปัดชา 
                           
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

 คณิตศาสตร์ (M) 
สาระท่ี 2 การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดส่ิงของท่ี
ต้องการวัด 

สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 วิทยาศาสตร์ (S) 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ 
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (T) 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
การบูรณาการความรู้กับวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์ (E) 
การบูรณาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเกี่ยวกับการ
ออกแบบ (design) วางแผน (planning) การแก้ปัญหา (problem solving) การใช้องค์
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข (constraints and 
criteria) ท่ีก าหนด 
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1.แนวคิดหลัก 

 ในกิจกรรมจะได้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของ
ความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีมีมุมภายในมีขนาด 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ใช้
ทักษะด้านเทคโนโลยีในการสืบค้นหาความรู้ ใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างวงกลม
หนึ่งหน่วย ใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ในการค านวณหาค่าและใช้ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม
บางมุม  
2. สาระส าคัญ 
 ตรีโกณมิติ  (Trigonometry)  หมายถึงการวัดรูปสามเหล่ียม ได้มีการน าความรู้วิชา
ตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง พื้นท่ี มุม และทิศทางท่ียากแก่การวัดโดยตรง เช่น การหาความสูง
ของภูเขา การหาความกว้างของแม่น้ า  เป็นต้น  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ (K): นักเรียนสามารถ 

1. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีก าหนดให้จากรูปสามเหล่ียมมุมฉากได้ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 

องศา ไปใช้ได้ 
3. น าความสัมพันธ์ของด้าน ความสัมพันธ์ของมุม และความสัมพันธ์ของอัตราส่วน

ตรีโกณมิติไปใช้ได้ 
 3.2 ทักษะกระบวนการ (P): นักเรียนสามารถ 

1. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา พร้อมท้ังความสามารถในการส่ือสาร 
3. มีการบูรณาการความรู้ และทักษะทาง ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A): นักเรียน 

1. มีจิตสาธารณะ   
2. มีวินัย   
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
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4. สาระการเรียนรู้ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 พิจารณารูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ท่ีมีมุม  C  เป็นมุมฉาก 
 
  AB  เป็นด้านท่ีอยู่ตรงข้ามมุมฉาก ยาว  c  หน่วย 

BC  เป็นด้านท่ีอยู่ตรงข้ามมุม  A  ยาว  a  หน่วย 
AC  เป็นด้านประชิดมุม  A  ยาว  b  หน่วย 

 
 
 อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ท่ีสัมพันธ์กับมุม  A  จะได้ 
 
  1. sine A (ไซน์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า sin A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
 
 

 
 

 
2. cosine A (โคไซน์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cos A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านประชิดมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
 
 

 
 

 
3. tangent A (แทนเจนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า tan A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   

ความยาวของด้านประชิดมุม   
 
 

 
 

 
4. secant A (ซีแคนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า sec A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

ความยาวของด้านประชิดมุม   
 
 

 
 

 
5. cosecant A (โคซีแคนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cosec A หาได้จาก 

       
ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   
 
 

 
 

 
6. cotangent A (โคแทนเจนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cot A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านประชิดมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   
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ตัวอย่าง  ก าหนดรูปสามเหล่ียม  ABC  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จงหา 
  (1)  sin A    (2)  cos A   

(3)  tan A    (4)  sec A   
(5)  cosec A    (6)  cot A 

 
 วิธีท า  จากรูปสามเหล่ียม  ABC  โดยมีมุม  C  เป็นมุมฉาก 
  จากทฤษฏีบทพีทากอรัสจะได้                 
 

    จะได้                 
 

                  
 

                     
 

                   
 

    ดังนั้น       หน่วย 
   
  (1)         

 
     (2)         

 
   

 

(3)         

 
    (4)         

 
   

 

(5)           

 
    (6)         
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ตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 องศา , 45 องศา และ 60 องศา 

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A sin A cos 
A 

tan 
A 

sec 
A 

cosec 
A 

cot A 

 
 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

√ 

 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 

2 

 
 
 
√  

 
 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 
 

√ 
 

 
 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
√  

 
 
 
√  

 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 

√ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

√  
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ 
  (1)       ๐       ๐  (2)       ๐      ๐   
  (3)        ๐      ๐  (4)        ๐        ๐  
  (5)         ๐       ๐ 
 
วิธีท า  (1)       ๐       ๐    

 
  
 
 

         
 

  (2)       ๐      ๐       ( )( ) 
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  (3)        ๐      ๐      (
 

√ 
) (√ ) 

       
 √ 

√ 
 
√ 

√ 
 

       
 √ 

 
  

 
  (4)        ๐        ๐     (

 

√ 
)
 

 ( )  
             

 

 
   

              
 

 
 

 

  (5)         ๐       ๐       (
 

 
)
 

(
√ 

 
)
 

 
              (

 

 
) (

 

 
) 

             
 

 
 

 
ตัวอย่าง  จงหาค่า x จากสมการ 

       ๐      ๐          ๐      ๐        ๐    

วิธีท า         ๐      ๐          ๐      ๐        ๐    
                  ( )( )     (  

√ 
) (

√ 

 
) ( )    

                             
                 (    )(   )    
    จะได้            หรือ        
    ดังนั้น     { 

 

 
  } 

 
ความสัมพันธ์ของด้าน ความสัมพันธ์ของมุม และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
1. ความสัมพันธ์ของด้าน 
 
     ให้ ABC เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีมีมุม C เป็นมุมฉาก 
           

 

 
      

 

           
 

 
      

 

            
 

 
 

 

(
 

 
)
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ตัวอย่างเช่น  จากรูป 
      ๐  

 

 
      ๐ 

 

      ๐  
 

 
      ๐ 

 

      ๐  
 

 
      ๐  

 

     ๐ 
 

2. ความสัมพันธ์ของมุม   

 

     จากรูปมุม A และ B มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
        ̂    ๐   ̂ 
 

        ̂    ๐   ̂ 
 

     จาก             จะได้          (  ๐   ̂) 
 

     จาก             จะได้          (  ๐   ̂) 
 

     จาก        

    
  จะได้        

   (  ๐  ̂)
 

 
ตัวอย่างเช่น      ๐     (  ๐    ๐)       ๐   
 

       ๐     (  ๐    ๐)       ๐ 
 

       ๐  
 

   (  ๐   ๐)
 

 

     ๐       
๐ 

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ให้ a, b, c เป็นความยาวของด้าน BC, AC และ AB ตามล าดับ ดังรูป 
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 พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 
1. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
        

 

ดังนั้น                 
 

2. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
      

 

ดังนั้น               
 

3. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
      

 

ดังนั้น               
 

4. เนื่องจาก      
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ดังนั้น       
    

      
 

5. เนื่องจาก      
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ดังนั้น       
    

      
 

6. พิจารณา              ( 
 
)
 

 (
 

 
)
 

 
 

      
     

  
 

 

             
  

  
                  

 

        
ดังนั้น                 
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7. พิจารณา            ( 
 
)
 

 
 

             
     

  
 

 

                    
  

  
                  

 

                                  
 

  

  

       

 

                                         
 

(
 
 )
        

 

                                     
 

(    ) 
       

 

                       
 

ดังนั้น                 

8. พิจารณา            ( 
 
)
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ตัวอย่างที่  1 ก าหนด        
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ตัวอย่างที่  2 จงหาค่าของ 

1.      ๐      ๐ 
2.      ๐      ๐ 
3.       ๐

       ๐ 
 
วิธีท า  1.       ๐      ๐       ๐   

     ๐ 
            
 
  2.       ๐      ๐       ๐   

     ๐ 
 

                ๐  
 

   (   ๐   ๐) 
 

 

            ๐  
 

     ๐ 
 

         
   

3.       ๐
       ๐             (  ๐    ๐) 
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         ๐        ๐ 
 

      

5. หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน 

 1. กิจกรรม  STEM : ข้างจะขึ้น แรมจะมา 
 2. การตอบค าถามและการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
 
6. กิจกรรมการเรียนการรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 ขั้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

1. ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ครูผู้สอนจะต้องเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนโดยการให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้าดังนี้ 

(1) ชมคลิปวีดีโอบทน าตรีโกณมิติ จาก youtube ซึ่งอยู่ท่ี  
https://www.youtube.com/watch?v=0G93JUTV9oE   

(2) ชมคลิปวีดีโอทบทวนสามเหล่ียมคล้าย จาก youtube ซึ่งอยู่ท่ี 
https://www.youtube.com/watch?v=Oq1mGkqUU3U  

(3) ชมคลิปวีดีโอการหาค่าตรีโกณมิติ โดยใช้มือ  
https://www.youtube.com/watch?v=tA1TqPGCPNk   

(4) ชมคลิปวีดีโอวงกลมหนึ่งหน่วย จาก youtube ซึ่งอยู่ท่ี 
https://www.youtube.com/watch?v=SWIqxs3txAI  

(5) ชมคลิปวีดีโอทบทวนทฤษฏีบทพีกาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ จาก 
youtube ซึ่งอยู่ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=fv68AtHYLs4  

(6) ชมคลิปวีดีโอปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จาก youtube 
ซึ่งอยู่ท่ี 
https://www.youtube.com/watch?v=WM376BnK9CY 

แล้วให้นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาท้ัง 6 คลิป ในรูปของผัง
มโนทัศน์ในกระดาษ A4 พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

  
ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เรียน 

 2. หัวข้อในการประเมินความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นของผู้เรียน มีดังนี้ 
  (1)  ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมคล้าย  
  (2)  ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (วิทยาศาสตร์) 

https://www.youtube.com/watch?v=0G93JUTV9oE
https://www.youtube.com/watch?v=Oq1mGkqUU3U
https://www.youtube.com/watch?v=tA1TqPGCPNk
https://www.youtube.com/watch?v=SWIqxs3txAI
https://www.youtube.com/watch?v=fv68AtHYLs4
https://www.youtube.com/watch?v=WM376BnK9CY
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  (3)  ความเข้าใจอัตราส่วนตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ของมุม ความสัมพันธ์ของด้าน 
และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 โดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการท าแบบทดสอบ  และท าการประเมินจากผังมโน
ทัศน์ท่ีนักเรียนส่ง หลังจากท่ีได้รับชมคลิปวีดีโอท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมท้ังต้ังค าถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
  

ชั่วโมงที่ 3-4 
ขั้นการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ 

 3. หลังจากผู้เรียนได้ตอบค าถามและอภิปรายเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ของ
มุม ความสัมพันธ์ของด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติแล้ว เพื่อความเข้าใจตรงกัน 
ครูผู้สอนอาจให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนก่อนเริ่มท ากิจกรรมต่อไป 

4. ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูผู้สอนคอยตรวจสอบ
หรือให้ค าแนะน านักเรียนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ 

5.  ครูสุ่มถามนักเรียนโดยอาจต้ังโจทย์ใกล้เคียงกับตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนเพิ่มเติม  

6.  ครูเพิ่มเติมโจทย์ ตัวอย่างท่ี  1 – 7 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ความสัมพันธ์ของมุม ความสัมพันธ์ของด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีครูแจก
ให้ จากนั้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการหาค าตอบท้ังนี้อาจให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีการในการ
หาค าตอบร่วมด้วย  และเน้นเฉพาะท่ีนักเรียนยังเข้าใจผิดพลาด 
 นักเรียนร่วมกันสรุปอัตราส่วนตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ของมุม ความสัมพันธ์ของด้าน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยมีครูให้ค าแนะน า 
 

ชั่วโมงที่ 5-6 
ขั้นสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 

 7.  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  โดยครูผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แบบคละความสามารถ  

1.  ครูอธิบายวงกลมหนึ่งหน่วย จุดปลายของส่วนโค้งท่ียาว   หน่วย 
2.  สร้างเครื่องมือบอกข้างขึ้นข้างแรม  พร้อมท้ังระบุลักษณะของดวงจันทร์ 
จุดปลายของส่วนโค้งท่ียาว   หน่วย และค่ามุม 
3.  กิจกรรม STEM : ข้างจะขึ้น แรมจะมา ใช้เวลาในการท ากิจกรรม 1 

ช่ัวโมง 30 นาที 
8.  ในระหว่างการท ากิจกรรม ครูผู้สอนติดตามความก้าวหน้าของช้ินงานและคอยให้

ค าแนะน าในการสร้างช้ินงาน พร้อมท้ังสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการท ากิจกรรมด้วย 
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9.  หลังจากท ากิจกรรมเสร็จ ครูผู้สอนช่วยตรวจสอบผลการท ากิจกรรมพร้อมท้ังมอบหมาย
งานให้นักเรียนท าการสรุปอัตราส่วนตรีโกณมิติและสรุปสมบัติบางประการของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 ขั้นน าเสนอชิ้นงาน 
 10.  ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะได้ตรวจสอบการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดย
ครูผู้สอนสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม  STEM : ข้างจะขึ้น แรมจะมา  
 11.  ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงทักษะและความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรม   
 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ สสวท 
 ชั่วโมงที่  1-2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแนะน าบทเรียนนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก ท่ีมีช่ือเรียกว่า ไซน์ (sine) โคไซน์ (cosine) และแทนเจนต์ (tangent) และเรียก
อัตราส่วนท้ังสามนี้ว่า อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 2. การหาค่าของอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมแหลมของรูปสามเหล่ียมมุมฉากในหนังสือเรียน
ได้เสนอมุมแหลมท่ีมีขนาดต่างกันและมุมแหลมท่ีมีขนาดเท่ากันท่ีเกิดจากรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูป
ท่ีคล้ายกัน ซึ่งผู้สอนอาจทบทวนความรู้เรื่องรูปสามเหล่ียมคล้าย 

ขั้นปฏิบัติการ  
 3. ครูผู้สอนก าหนดรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูปท่ีคล้ายกันและก าหนดความยาวของด้านแต่
ละด้าน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉากแต่ละรูป 
แล้วเขียนอัตราส่วนท่ีเท่ากันของรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูปนั้น ให้ครบท้ังสามคู่ ท้ังนี้อาจให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงวิธีการในการหาค าตอบร่วมด้วย 
 4. น าเสนอ 1 – 2 ตัวอย่าง ในการหาความยาวหรือระยะทางโดยใช้สามเหล่ียมคล้าย อาจให้
นักเรียนออกมาเขียนแสดงบนกระดาน จากนั้นร่วมกันอภิปรายขั้นตอนในการค านวณโดยใช้
สามเหล่ียมคล้ายจากนั้นให้นักเรียนหาค าตอบร่วมด้วย 
 ขั้นสรุปบทเรียน 
 5. ร่วมกันสรุปแนวคิดของสามเหล่ียมคล้าย 
 6. ให้นักเรียนสรุปข้ันตอนในการหาความสัมพันธ์ต่างๆ ของสามเหล่ียมคล้าย 
  
 ชั่วโมงที่ 3 – 4 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูผู้สอนถามผู้เรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
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  1.1 เมื่อก าหนดรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูปท่ีต่างกันแต่มีขนาดของมุม เท่ากัน 
ผู้เรียนคิดว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูปนี้จะเท่ากันหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
  1.2 อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียมแต่ละรูปมีอัตราส่วนใดบ้างท่ี
เท่ากันและจะเท่ากันเสมอไปหรือไม่ ไม่ว่าจะก าหนดความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียมเป็นเท่าใดก็
ตาม 
 ขั้นปฏิบัติการ 
 2. จากนั้นผู้สอนจึงให้ผู้เรียนหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้การวัดความยาวของด้านรูป
สามเหล่ียม เพื่อหาข้อสรุปว่า อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีมีขนาดเท่ากันจะมีค่าเท่ากัน 
 3. ผู้สอนช้ีแจงบทนิยามของอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไซน์ (sine) โคไซน์ (cosine) และแทนเจนต์ 
(tangent) ท่ีนิยามโดยใช้อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
 4. ครูน าเสนอโจทย์ตามตัวอย่างท่ี 1 และ 3 จากนั้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการหา
ค าตอบ ท้ังนี้อาจให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีการในการหาค าตอบร่วมด้วย 
 5. น าเสนอตัวอย่างท่ี 2 และ 4 จากนั้นให้นักเรียนหาค าตอบด้วยตนเอง 
 ขั้นสรุปบทเรียน 
 6. นักเรียนร่วมกันสรุปและน าเสนอในรูปของผังมโนทัศน์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  
 7. นักเรียนอภิปรายความเหมือนหรือความแตกต่างของโจทย์ในตัวอย่างท่ี 1 - 4 รวมท้ัง
ความเหมือนหรือแตกต่างของขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม 
 ชั่วโมงที่ 5 – 6 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ทบทวนความรู้เรื่องสามเหล่ียมสองรูปท่ีคล้ายกัน ผู้สอนช้ีแจงบทนิยามของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ไซน์ (sine) โคไซน์ (cosine) และแทนเจนต์ (tangent) ท่ีนิยามโดยใช้อัตราส่วนของความ
ยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนบอกช่ือให้ชัดเจนว่าก าลังกล่าวถึง
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมใด 
 
 ขั้นปฏิบัติการ 

2. ครูน าเสนอโจทย์ตามตัวอย่างท่ี 1 ให้ ผู้เรียนสังเกตรูป
สามเหล่ียมมุมฉากต่อไปนี้ และใช้ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
เพื่อแสดงค่าของ                           และ      ซึ่ง
ผู้เรียนควรสรุปได้ว่า                     และ       

    
 

ถ้าให้ผู้เรียนสังเกตว่าขนาดของมุม A คือ ขนาดของมุมฉากลบด้วยขนาด
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ของมุม B หรืออาจเขียนได้ว่า         (  ๐   )  เช่น       ๐     (  ๐    ๐)       ๐   
 3. ครูน าเสนอโจทย์ตามตัวอย่างท่ี 9 จากนั้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการหาค าตอบท้ังนี้
อาจให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีการหาค าตอบร่วมด้วย 
 ขั้นสรุปบทเรียน 
 4. นักเรียนร่วมกันสรุปและน าเสนอในรูปของผังมโนทัศน์ของสมบัติบางประกาศของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 5. ครูน าเสนอหลักเกณฑ์ส าคัญของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 
7. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (สสวท) 
 2. แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เล่ม 2 
 3. แหล่งค้นคว้าอื่นๆ  เช่น  ใบความรู้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ใบความรู้ ข้างขึ้นข้างแรม 
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 8.1.  ด้านความรู้ 
  วิธีการประเมิน  1.  พิจารณาจากคะแนนแบบฝึกหัด 
     2.  พิจารณาจากการตอบค าถามในห้องเรียน 
     3.  พิจารณาจากกิจกรรม STEM : ข้างจะขึ้น แรมจะมา 
  เครื่องมือประเมิน 1. แบบฝึกหัด 
     2. ใบกิจกรรม 
  เกณฑ์การประเมิน นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 8.2.  ด้านทักษะ 
  วิธีการประเมิน  1. พิจารณาจากร่องรอยขั้นตอนการคิดค านวณและการ
         ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในสมุดแบบฝึกหัด 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามในห้องเรียน 
3. พิจารณาจากร่องรอย/ขั้นตอน และการให้เหตุผลของ

     ทักษะ STEM จากการร่วมท ากิจกรรม STEM 
     4. พิจารณาจากประเมินทักษะสะเต็มศึกษา 
     5. พิจารณาการร่วมกิจกรรมในการระดมความคิดของ
        ผู้เรียน 
     6. พิจารณาจากการท างานและการท ากิจกรรมร่วมกันใน
        ช้ันเรียน 
  เครื่องมือประเมิน 1.  แบบฝักหัด 
     2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

3. แบบประเมินทักษะสะเต็มศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด
         ไว้ได้ถือว่าผ่านการประเมิน 

2. นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางสะเต็มศึกษา ท่ี     
ก าหนดไว้ได้ถือว่าผ่านการประเมิน                                          

 8.3.  ด้านคุณลักษณะ 
  วิธีการประเมิน  1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

1.1 การร่วมกิจกรรมในการระดมความคิดของ
ผู้เรียน 

1.2 สังเกตการท างานและการท ากิจกรรมร่วมกัน
ในช้ันเรียน 
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  เครื่องมือประเมิน 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดถือว่า
         ผ่านการประเมิน 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
1. จงหาอัตราส่วนของความยาวของด้านซึ่งเป็นค่าไซน์ (sine), โคไซน์ (cosine) และแทนเจนต์ 

(tangent)  ของมุมแหลมในรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
 

             ………………………………………………… 

             ………………………………………………… 

             ………………………………………………… 

             ………………………………………………… 

             ………………………………………………… 

             ………………………………………………… 

2. จงหาค่าของ      และ   จากรูปสามเหล่ียมมุมฉากต่อไปนี ้
 

2.1       2.2   
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. จงหาค่าของ 
3.1.        ๐         ๐        ๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2.  

 
      ๐       ๐      ๐  

 

 
     ๐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.       ๐      ๐       ๐      ๐  
 

 
      ๐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4. ถ้า        ๐      ๐       ๐      ๐  จงหา    
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5. ถ้า        ๐        ๐        ๐      ๐       ๐  จงหา    
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
ตรีโกณมิติ  (Trigonometry)  หมายถึงการวัดรูปสามเหล่ียม  ได้มีการน าความรู้วิชา

ตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง  พื้นท่ี  มุม  และทิศทางท่ียากแก่การวัดโดยตรง  เช่น  การหา
ความสูงของภูเขา  การหาความกว้างของแม่น้ า  เป็นต้น 
 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 พิจารณารูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ท่ีมีมุม  C  เป็นมุมฉาก 
 
  AB  เป็นด้านท่ีอยู่ตรงข้ามมุมฉากยาว  c  หน่วย 

BC  เป็นด้านท่ีอยู่ตรงข้ามมุม  A  ยาว  a  หน่วย 
AC  เป็นด้านประชิดมุม  A  ยาว  b  หน่วย 

 
 อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ท่ีสัมพันธ์กับมุม  A  จะได้ 
 
  1. sine A (ไซน์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า sin A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
 
 

 
 

2. cosine A (โคไซน์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cos A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านประชิดมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
 
 

 
 

3. tangent A (แทนเจนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า tan A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   

ความยาวของด้านประชิดมุม   
 
 

 
 

4. secant A (ซีแคนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า sec A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

ความยาวของด้านประชิดมุม   
 
 

 
 

5. cosecant A (โคซีแคนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cosec A หาได้จาก 

       
ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   
 
 

 
 

6. cotangent A (โคแทนเจนต์ของมุม A) หรือเขียนย่อว่า cot A หาได้จาก 

     
ความยาวของด้านประชิดมุม   

ความยาวของด้านตรงข้ามมุม   
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ตัวอย่างที่ 1 จากรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ซึ่งมีมุม C เป็นมุมฉาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จงหา 
  (1)  sin A    (2)  cos A   

(3)  tan A    (4)  sec A   
(5)  cosec A    (6)  cot A 
 

 วิธีท า  จากรูปสามเหล่ียม  ABC  โดยมีมุม  C  เป็นมุมฉาก 
  จากทฤษฏีบทพีทากอรัสจะได้                 
    จะได้                 
                  
                     
               
    ดังนั้น       หน่วย 
   
  (1)         

 
     (2)         

 
   

 
(3)         

 
    (4)         

 
   

 
(5)           

 
    (6)         
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ตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 องศา , 45 องศา และ 60 องศา 

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม A sin A cos A tan A sec A cosec 
A 

cot A 

 
 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

√ 

 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 

2 

 
 
 
√  

 
 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 
 

√ 
 

 
 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
√  

 
 
 
√  

 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
  ๐ 

 
 
 

√ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

√  
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 

 

ตัวอย่าง ท่ี  2 จงหาค่าของ 
  (1)       ๐       ๐  (2)       ๐      ๐   
  (3)        ๐      ๐  (4)        ๐        ๐  
  (5)         ๐       ๐ 
 
วิธีท า  (1)       ๐       ๐    

 
  
 
 

         
  (2)       ๐      ๐       ( )( ) 
         
  (3)        ๐      ๐      (

 

√ 
) (√ ) 



107 

 

       
 √ 

√ 
 
√ 

√ 
 

       
 √ 

 
  

  (4)        ๐        ๐     (
 

√ 
)
 

 ( )  
             

 

 
   

              
 

 
 

  (5)         ๐       ๐       (
 

 
)
 

(
√ 

 
)
 

 
              (

 

 
) (

 

 
) 

             
 

 
 

 
ตัวอย่าง ท่ี  3 จงหาเซตค าตอบของ x จากสมการ   

       ๐      ๐          ๐      ๐        ๐    
วิธีท า         ๐      ๐          ๐      ๐        ๐    
                  ( )( )     (  

√ 
) (

√ 

 
) ( )    

                             
                 (    )(   )    
    จะได้            หรือ        
    ดังนั้น เซตค าตอบ คือ { 

 

 
  } 

 
ความสัมพันธ์ของด้าน ความสัมพันธ์ของมุม และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
1. ความสัมพันธ์ของด้าน 
 
     ให้ ABC เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีมีมุม C เป็นมุมฉาก 
           

 

 
      

 

           
 

 
      

 

            
 

 
 

 

(
 

 
)
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ตัวอย่างที่  4  จากรูป 
      ๐  

 

 
      ๐ 

 

      ๐  
 

 
      ๐ 

 

      ๐  
 

 
      ๐  

 

     ๐ 
 
 

2. ความสัมพันธ์ของมุม   

    
     จากรูปมุม A และ B มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
        ̂    ๐   ̂ 
 

        ̂    ๐   ̂ 
 

     จาก             จะได้          (  ๐   ̂) 
 

     จาก             จะได้          (  ๐   ̂) 
 

     จาก        

    
    จะได้        

   (  ๐  ̂)
 

 
ตัวอย่างที่  5      ๐     (  ๐    ๐)       ๐   
 

       ๐     (  ๐    ๐)       ๐ 
 

       ๐  
 

   (  ๐   ๐)
 

 

     ๐       
๐ 

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ให้ a, b, c เป็นความยาวของด้าน BC, AC และ AB ตามล าดับ ดังรูป 
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 พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 
1. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
        

 

ดังนั้น                 
 

2. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
      

 

ดังนั้น               
 

3. พิจารณา   

 
 
 

 
   

 

เนื่องจาก  
 
      และ   

 
      

 

ดังนั้น               
 

4. เนื่องจาก  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ดังนั้น       
    

      
 

5. เนื่องจาก  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ดังนั้น       
    

      
 

6. พิจารณา              ( 
 
)
 

 (
 

 
)
 

 
 

      
     

  
 

 

             
  

  
                  

 

        
ดังนั้น                 
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7. พิจารณา            ( 
 
)
 

 
 

             
     

  
 

 

                  
  

  
                  

 

                                
 

  

  

       

 

                                      
 

(
 
 )
        

 

                                     
 

(    ) 
       

 

                       
 

ดังนั้น                 

8. พิจารณา            ( 
 
)
 

 
 

             
     

  
 

 

                    
  

  
                  

 

                                  
 

  

  

       

 

                                         
 

(
 
 )
        

 

                                         
 

(    ) 
       

 

                             
 

ดังนั้น                   
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ตัวอย่างที่  6 ก าหนด        

  
  จงหาค่า  

            

           
 

วิธีท า  
            

           
 

       

     
 
      

     
      

     
 
      

     

 

 

        
        

       
 

 

                   
  (

 

  
)  

 (
 

  
)  

 

 

                      
   

 
   

 

 

                                    
 

 
  
 

 

                                        
  

  
 

ตัวอย่างที่  7 จงหาค่าของ 

1.      ๐      ๐ 
2.      ๐      ๐ 
3.       ๐

       ๐ 
 
วิธีท า  1.       ๐      ๐       ๐   

     ๐ 
             
  2.       ๐      ๐       ๐   

     ๐ 
 

                ๐  
 

   (   ๐   ๐) 
 

 

            ๐  
 

     ๐ 
 

         
   

3.       ๐
       ๐             (  ๐    ๐) 

 

          ๐        ๐ 
 

      
  



112 

 

กิจกรรม STEM 
ข้างจะขึ้น แรมจะมา 

ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. วิทยาศาสตร์ 

การหาระยะทาง 
การเกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม 

2. เทคโนโลยี 
การสืบค้นหาข้อมูล 
การประกอบช้ินส่วนต่างๆ 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 
เสริมสร้างความเข้าใจในการออกแบบทางวิศวกรรม 
ทดสอบและประเมินผลงานได้ 

4. คณิตศาสตร์ 
การคาดคะเนอย่างมีหลักการ 
การวัดระยะทางและเวลา 

 
สถานการณ์ 

ประดิษฐ์เครื่องมือบอกข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
แนวการท ากิจกรรมที่คาดหวัง 

- ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง จนได้เครื่องมือบอกข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้ความรู้พื้นฐานเรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ และวงกลมหนึ่งหน่วย 

- สามารถหาจุดปลายส่วนโค้งได้ 
- เลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ีเหมาะสม 
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ใบความรู้ 
ข้างขึ้นข้างแรม 

 
 ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่
มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของ
ตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ท าให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปล่ียน เปล่ียนแปลงไป
วันละ 12 องศา  เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเส้ียวของดวงจันทร์มีขนาดเปล่ียนไปเป็น
วงรอบดังภาพที่ 1 ใช้ประมาณ 30 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
ท่ีมา: http://www.moonconnection.com/moon_phases.phtml 

 
 คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติ (Lunar month) ออกเป็น 30 วัน คือ วันขึ้น 1 ค่ า - วัน
ขึ้น 15 ค่ า และ วันแรม 1 ค่ า - วันแรม 15 ค่ า โดยถือให้วันขึ้น 15 ค่ า (ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง), วัน
แรม 15 ค่ า (ดวงจันทร์มืดท้ังดวง), วันแรม 8 ค่ า และวันขึ้น 8 ค่ า (ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง) เป็นวัน
พระ 

 วันแรม 15 ค่ า (New Moon): เมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หัน
ด้านเงามืดเข้าหาโลก ต าแหน่งปรากฏของดวงจันทร์อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ แสงสว่างของดวงอาทิตย์ 
ท าให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เลย   

 วันขึ้น 8 ค่ า (First Quarter): เมื่อดวงจันทร์เคล่ือนมาอยู่ในต าแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับ
ดวงอาทิตย์ ท าให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่ากัน 

 วันขึ้น 15 ค่ า หรือ วันเพ็ญ (Full Moon): ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์หันด้านท่ีได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลก ท าให้เรามองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง 

http://www.moonconnection.com/moon_phases.phtml
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 วันแรม 8 ค่ า (Third Quarter): ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในต าแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับ
ดวงอาทิตย์ ท าให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่ากัน  
 
วิธีสังเกตข้างขึ้นข้างแรม  
        คนโบราณมองเห็นพื้นท่ีสีคล้ าซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตบนดวงจันทร์เป็นรูปกระต่าย   เรา
สามารถใช้รูปกระต่ายบนดวงจันทร์ช่วยสังเกตข้างขึ้นข้างแรมได้ดังนี้  

 วันขึ้น 15 ค่ า (Full Moon): ดวงจันทร์อยู่ทางด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เราจะมองเห็น
ดวงจันทร์เต็มดวง ขึ้นที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเวลาประมาณ 6 โมงเย็น  

 ข้างแรม (Waning Moon): เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29.5 วัน ท า
ให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าวันละ 50 นาที หรือประมาณ 12 องศา   เราจึงมองเห็นดวง
จันทร์ตอนเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตก  และเห็นหัวกระต่าย  เส้ียวของดวงจันทร์บางขึ้น
จนกระท่ังมืดหมดท้ังดวงในวันแรม 15 ค่ า  

 วันแรม 15 ค่ า (New Moon): ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก เราจึงมองเห็นแต่
เงามืดของดวงจันทร์ ดวงจันทร์จะขึ้นและตกพร้อมๆ กับดวงอาทิตย์ 

 ข้างขึ้น (Waxing Moon): เราจะมองเห็นดวงจันทร์ตอนรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น และไม่
เห็นหัวกระต่าย เส้ียวของดวงจันทร์จะหนาขึ้นจนกระท่ังสว่างเต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ า  

 
หมายเหตุ:  

 ความเป็นจริงดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 29.5 วัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในวันขึ้น 
15 ค่ า ในบางเดือน ดวงจันทร์ไม่สว่างเต็มดวง 100%  

 ในช่วงเวลาท่ีดวงจันทร์ปรากฏเป็นเส้ียวบาง แต่เราสามารถมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ได้
ดังภาพที่ 2 เนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องกระทบพื้นผิวโลกแล้วสะท้อนไปยังดวงจันทร์ เราเรียก
ปรากฏการณน์ี้ว่า “แสงโลก” (Earth shine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Earth shine 
ที่มา  http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases 

 

http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
รหัสวิชา ค 32102 คณิตศาสตร์ 4   เวลา 4 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ ผู้สอน นายวรรณธนะ  ปัดชา 
                           
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

 คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดส่ิงของท่ีต้องการวัด 
สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
การบูรณาการความรู้กับวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์ 
การบูรณาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเกี่ยวกับการ
ออกแบบ (design) วางแผน (planning) การแก้ปัญหา (problem solving) การใช้องค์
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข (constraints and 
criteria) ท่ีก าหนด 
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1.  แนวคิดหลัก 
ในกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง

แสงและเงา  ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการค้นคว้า สืบค้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมุม ใช้ทักษะ
ทางด้านวิศวกรรมในการสร้างอุปกรณ์วัดมุมและระยะทางในแนวราบ  ใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
ในการค านวณหาระยะความสูง  ตลอดจนนักเรียนจะต้องน าทักษะและความรู้ในการเรียนไปบูรณา
การในการสร้างโครงงานทางด้านสะเต็มศึกษา 
2. สาระส าคัญ 
 การหาความสูงและการหาระยะทางโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติมีวิธีหาได้หลากหลายวิธี แต่
ละวิธีก็มีท้ังข้อดี ข้อเสียและความเหมาะสมในการน าไปใช้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติท่ีก าหนด 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ (K): นักเรียนสามารถ 

ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการหาความสูงและการหาระยะทาง
ได้ 

 3.2 ทักษะกระบวนการ (P): นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา พร้อมท้ังความสามารถในการส่ือสาร 
3. มีการบูรณาการความรู้ และทักษะทาง ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A): นักเรียน 

1. มีระเบียบวินัย 
  2. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
4.  สาระการเรียนรู้ 

 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ตัวอย่างที่ 1 จากรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC  ท่ีก าหนดให้ จงหา 

1. ความยาวของ  AB 
2. ความยาวของ  AC 
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วิธีท า       (1)     
  
      ๐ 

              
   

 
 √  

                          √  หน่วย 

(2)     
  
      ๐ 

                                                                        
  

  
 
 

 
 

                              หน่วย 

ตัวอย่างที่  2 จากรูป ก าหนดให้  BC ยาว 12 เมตร จงหาความยาวของ AB 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีท า      จากรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ABCD   
      แสดงว่า  AD = 12 เมตร  

ให้  DE ยาว x หน่วย 
จากรูปสามเหล่ียม ABE  
จะได้        

  
      ๐ 

                                
     

  
 √  

                                   
     

√ 
 ---------------------------------- (1) 
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  จากรูปสามเหล่ียม  CDE 
                   

 

  
      ๐ 

   เนื่องจาก                 
 จะได้              

 

  
 

 

√ 
  

                                                                              √    ---------------------- (2) 
 
 จาก (1) และ (2)  จะได้      

√ 
 √   

                                           
                                                 

 แทนค่า     ใน (2) จะได้ 
                                                                                                                                 √    เมตร 

 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงในบางครั้งไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดโดยตรงไม่ได้ 
เช่น การวัดความสูงของตึก  การหาความกว้างของแม่น้ า แต่จะสามารถท าได้โดยการใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งในการแก้ปัญหาผู้เรียนควรมีความรู้เบ้ืองต้นดังนี้ 

1. เส้นระดับสายตา  หมายถึง เส้นตรงท่ีลากจากตาของผู้สังเกตไปในแนวขนานกับพื้นดิน 
2. มุมก้ม (angle of depression) หมายถึง มุมท่ีเกิดระหว่างเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลาก

จากสายตา ไปยังวัตถุท่ีอยู่ต่ ากว่าเส้นระดับสายตา 
3. มุมเงย (angle of elevation) หมายถึง มุมท่ีเกิดระหว่างเส้นระดับสายตากับเส้นท่ีลาก

จากสายตาไปยังวัตถุท่ีอยู่สูงกว่าระดับสายตา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ข้อตกลง 

1. ส่ิงท่ีต้ังอยู่บนพื้นดิน เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือคน ถือว่าต้ังฉากกับพื้นดินเสมอ นอกจากโจทย์
ก าหนดให้เป็นอย่างอื่น 

2. ถ้าโจทย์ไม่ก าหนดความสูงของผู้สังเกตให้ถือว่าเส้นระดับสายตาอยู่ท่ีพื้น ณ บริเวณท่ีผู้สังเกต
ยืนอยู่ในขณะนั้น 
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ตัวอย่างที่ 3 จากยอดเสากระโดงเรือซึ่งสูงจากผิวน้ า 50 เมตร มองเห็นวัตถุซึ่งลอยน้ าเป็นมุมก้ม 

30 องศา จงหาว่าวัตถุห่างจากเสากระโดงเรือกี่เมตร 
 
วิธีท า              ให้  BC  แทนความสูงของ

เสากระโดงเรือ 
          A   เป็นต าแหน่งของวัตถุท่ี
          ลอยน้ า 

  

  
      ๐ 

                  
  

  
 
 

√ 
 

                            √  

ดังนั้น วัตถุอยู่ห่างจากเสากระโดงเรือ   √  เมตร 

ตัวอย่างที่ 4   นักท่องเท่ียวคนหนึ่งยืนอยู่บนประภาคารสังเกตเห็นเรือสองล าจอดอยู่ในทะเลทาง
  ทิศตะวันออกของประภาคารในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยท ามุมก้มขนาด 30 องศา 
  และ 60 องศา กับแนวระดับ ประภาคารแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ
  เท่าใด ถ้าเรือท้ังสองล าอยู่ห่างกัน 200 เมตร 

วิธีท า        ให้  A   เป็นต าแหน่งท่ี 
         นักท่องเท่ียวยืน 

     AB  แทนความสูงของ
 ประภาคาร 
     C   แทนเรือล าท่ีหนึ่ง 
     D  แทนเรือล าท่ีสอง 

     ̂    ๐ 
     ̂    ๐ 
                           

เนื่องจาก    ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅  
ดังนั้น     ̂    ๐  และ    ̂    ๐ 
พิจารณา          จะได้   

  
      ๐   

   √      --------------------------------------------- (1) 
พิจารณา          จะได้   

      
      ๐ 

            
 

√ 
(      )---------------------- (2) 

จาก (1) และ (2) จะได้     √     

√ 
(      )      
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จะได้                   
ดังนั้น                                √  

นั่นคือ ประภาคารอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ     √   เมตร 
5.  หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน 
 1. ใบความรู้ 
 2. ผังมโนทัศน์ 
 3. อุปกรณ์วัดมุมอย่างง่าย 
 4. ใบกิจกรรม STEM  
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 ขั้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

1. ก่อนเริ่มท าการทดลอง เรื่องการประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ ครูผู้สอนจะต้องเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนโดยให้นักเรียนไปเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้ 

(1) ชมคลิปวีดีโอการหาความสูงของต้นไม้จากยูทูปนี้ 
https://www.youtube.com/watch?v=vuvEkDmgWfo มาศึกษาท าความ
เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 

(2) ชมคลิปวิดีโอการสร้างแอสโตรเลบ (Astrolabe) จากยูทูปนี้ 
https://www.youtube.com/watch?v=xYRpNOIKRzY  มาศึกษาท าความ
เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 

     แล้วให้นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาท้ัง 6 คลิป ในรูปของผังมโน
ทัศน์ในกระดาษ A4 พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 
ชั่วโมงที่ 1-2 

 ขั้นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เรียน 
 2. หัวข้อในการประเมินความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นของผู้เรียนจะมีดังนี้ 

(1) ความเข้าใจหลักการในการสร้างเครื่องมือวัดมุมแอสโตรเลป พร้อมท้ังการอ่าน
ค่ามุม 

(2) ความเข้าใจการหาความสูงของส่ิงต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยท าการ
ประเมินจากรายงานท่ีนักเรียนส่ง หลังจากท่ีได้รับชมคลิปวีดีโอในยูทูปตามท่ี
ได้รับมอบหมายและการตั้งค าถามในห้องเรียน 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vuvEkDmgWfo
https://www.youtube.com/watch?v=xYRpNOIKRzY
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 ขั้นการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ 
 3. หลังจากผู้เรียนได้ตอบค าถามและอภิปรายเกี่ยวกับการวัดมุมโดยแอสโตรเลป และการหา
ความสูงของต้นไม้แล้ว ซึ่งอาจจะมีถูกหรือผิดบ้าง ครูผู้สอนจะด าเนินการดังนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน 

(1) ครูน าเสนอโจทย์ตามตัวอย่างท่ี 2 จากนั้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการหา
ค าตอบ ท้ังนี้อาจให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีการในการหาค าตอบร่วมกัน 

(2) น าเสนอตัวอย่างท่ี 3 และ 4 โดยให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงบนกระดาน 
และแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเน้นเฉพาะส่วนท่ีนักเรียนยังเข้าใจผิด 

(3) สาธิตการใช้เครื่องมือแอสตรเลปในการหาความสูงของต้นไม้ 
นักเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนในการค านวณหาระยะทางหรือความสูงโดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
ขั้นสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 

 4.  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(1)  ครูผู้สอนท าการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละก ลุ่มลงมือ

ประกอบเครื่องมือวัดมุมโดยใช้หลักการของแอสโตรเลปในการสร้างเครื่องมือ
วัด พร้อมท้ังทดสอบและปรับปรุงการท างานของเครื่องมือวัดมุม พร้อมท้ัง
ออกแบบวิธีการวัดความยาวจากผู้วัดถึงวัตถุท่ีต้องการวัดด้วย 

 ชั่วโมงที่ 3-4 
 ขั้นสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (ต่อ) 
 5.  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  (1)  จัดกิจกรรม STEM นอกห้องเรียนเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
  (2)  ท ากิจกรรมหาความสูงจากสถานการณ์ท่ีครูก าหนด โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง
        แล้วหาค่าเฉล่ียของความสูง โดยก าหนดการทดลองท้ัง 3 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  1  ใช้ความยาวเงาของวัตถุ 
  ครั้งท่ี  2  ไม่ใช้ความยาวเงาของวัตถุ 

ครั้งท่ี  3  ใช้มุม 2 มุมในการหาความสูงโดยมีการเคล่ือนจุดสังเกต 
(3)  ในระหว่างการท ากิจกรรม STEM นั้น ครูผู้สอนจะติดตามการท ากิจกรรมของ

      นักเรียนและคอยให้ค าแนะน า 
 (4)  ระหว่างการท ากิจกรรมครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 (5)  หลังจากท ากิจกรรมเสร็จ ครูผู้สอนช่วยตรวจสอบผลการท ากิจกรรม พร้อมท้ัง
       มอบหมายให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อน ามาน าเสนอใน                  
       ช่ัวโมงท่ี 2 



122 

 

 ขั้นน าเสนอชิ้นงาน 
6.  ครูผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม STEM เรื่องการประยุกต์

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
7.  ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงทักษะและความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
8.  ครูผู้สอนเน้นย้ าและหวังให้นักเรียนตระหนักว่าทักษะและความรู้ ท่ีได้รับจากการท า

กิจกรรมจะต้องน าไปบูรณาการในการท าโครงงานสะเต็มศึกษาต่อไป 
 

 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ สสวท 
 ชั่วโมงที่ 1 – 2    
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ทบทวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉากโดยใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อาจให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงการหาความยาวของด้านบนกระดาน จากนั้น
ร่วมกันอธิปรายถึงขั้นตอนในการค านวณ 
 ขั้นปฏิบัติการ 
 2. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนในเรื่องมุมก้ม มุมเงย เพื่อประโยชน์ในการวัดมุมได้
อย่างถูกต้อง และผู้เรียนเขียนภาพจ าลองสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็น
พื้นฐานจนสามารถแก้ปัญหาของสถานการณ์นั้นๆ ได้ 

3. ครูน าเสนอโจทย์ตามตัวอย่างท่ี 1 และ 3 จากนั้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการหา
ค าตอบ ท้ังนี้อาจให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีการในการหาค าตอบร่วมกัน 
 4. น าเสนอตัวอย่างท่ี 2 และ 4 จากนั้นให้นักเรียนหาค าตอบร่วมด้วย 
 ขั้นสรุปบทเรียน 
 5. ร่วมกันสรุปแนวคิดในการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 6. ใหน้ักเรียนสรุปข้ันตอนในการค านวณหาระยะทางหรือความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 ชั่วโมงที่ 3 – 4  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ อาจให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงการ
ค านวณบนกระดาน จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงขั้นตอนในการค านวณ 
 ขั้นปฏิบัติการ 

2. จ าลองสถานการณ์โดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ครูให้ผู้เรียนประดิษฐ์เครื่องมือในการเล็งเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากเองโดยก าหนดให้เลือก

เป็นมุม 30 องศา 45 องศา หรือ 60 องศา 
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 4. ครูให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือเล็งของตนเองในการวัดความสูงของต้นไม้ท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน
โดยเลือกมา 1 ต้นและเป็นต้นไม้ท่ีไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดโดยตรง 
 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนค านวณหาความสูงของต้นไม้โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 
45 องศา หรือ 60 องศา 
 ขั้นสรุปบทเรียน 
 6. ครูให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการค านวณหาความสูงของต้นไม้ ซึ่งผู้เรียนควรสรุปได้
ว่า การหาความสูงของต้นไม้อาศัยความรู้เรื่องรูปสามเหล่ียมมุมฉากสองรูปท่ีคล้ายกัน และค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีเป็นเครื่องมือเล็งมาค านวณแล้วจะได้ความสูงของ
ต้นไม้โดยประมาณ 
7. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (สสวท.) 
 2. แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6เล่ม2 
 3. แหล่งค้นคว้าอื่นๆ 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1  ด้านความรู้ 
  วิธีการประเมิน  1.  พิจารณาจากคะแนนแบบฝึกหัด 
     2.  พิจารณาจากการตอบค าถามในห้องเรียน 
     3.  พิจารณาจากกิจกรรม STEM 
  เครื่องมือประเมิน 1.  แบบฝึกหัด 
     2.  กิจกรรม STEM 
  เกณฑ์การประเมิน นักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 8.2  ด้านทักษะ 
  วิธีการประเมิน  1. พิจารณาจากร่องรอยขั้นตอนการคิดค านวณและการ
         ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในสมุดแบบฝึกหัด 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามในห้องเรียน 
3. พิจารณาจากร่องรอย/ขั้นตอน และการให้เหตุผลของ

     ทักษะ STEM จากการร่วมท ากิจกรรม STEM 
     4. พิจารณาจากประเมินทักษะสะเต็มศึกษา 
     5. พิจารณาการร่วมกิจกรรมในการระดมความคิดของ
         ผู้เรียน 
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     6. พิจารณาจากการท างานและการท ากิจกรรมร่วมกันใน
         ช้ันเรียน 
  เครื่องมือประเมิน 1.  แบบฝึกหัด 
     2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

3.  แบบประเมินทักษะสะเต็มศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 1.  นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนด
          ไว้ได้ถือว่าผ่านการประเมิน 

2.  นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางสะเต็มศึกษา ช้ินงาน        
     STEM 

 8.3  ด้านคุณลักษณะ 
  วิธีการประเมิน  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

1.1 การร่วมกิจกรรมในการระดมความคิดของ
ผู้เรียน 

1.2 สังเกตการท างานและการท ากิจกรรมร่วมกัน
ในช้ันเรียน 

  เครื่องมือประเมิน 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  เกณฑ์การประเมิน 1.  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดถือว่า                                    
         ผ่านการประเมิน
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กิจกรรม STEM 
เคร่ืองส่องความสูง 

 
ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ 
- การหาระยะทาง 
- กลไกของแสงและเงา 
- การส ารวจและทดสอบเชิงวิทยาศาสตร์ 

2. เทคโนโลยี 
- การสืบค้นหาข้อมูล 
- การประกอบช้ินส่วนต่างๆ 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 
- เสริมสร้างความเข้าใจในการออกแบบทางวิศวกรรม 
- ทดสอบและประเมินผลงานได้ 

4. คณิตศาสตร์ 
- การคาดคะเนอย่างมีหลักการ 
- การวัดระยะทาง 
- ความสัมพันธ์อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- สมบัติของเรขาคณิต 

 
สถานการณ์ 

ประดิษฐ์เครื่องวัดมุมท่ีสามารถใช้วัดความสูงได้อย่างแม่นย า  
แนวการท ากิจกรรมที่คาดหวัง 

- ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง จนได้เครื่องมือท่ีสามารถวัดความสูงได้อย่างแม่นย า โดยใช้
ความรู้พื้นฐานเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ และให้ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเป็นเงาส่ิงท่ี
ต้องการวัด 

- ค านวณหาความสูงของส่ิงท่ีก าหนด 
- เลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ีเหมาะสม 

 

ค าชี้แจง  :  กิจกรรมหาความสูงจากสถานการณ์ท่ีครูก าหนด โดยท าการทดลอง 3 ครั้งแล้วหา                 
      ค่าเฉล่ียของความสูง โดยก าหนดการทดลองท้ัง 3 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  1  ใช้ความยาวเงาของวัตถุ 
  ครั้งท่ี  2  ไม่ใช้ความยาวเงาของวัตถุ 

ครั้งท่ี  3  ใช้มุม 2 มุมในการหาความสูงโดยมีการเคล่ือนจุดสังเกต 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   
เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่าตรีโกณมิติของมุมบางมุม 

 

ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของแต่ละ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดัง
ตารางท่ี ก.1  
ตารางท่ี ก.1 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 

                ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่า 

                 ตรีโกณมิติของมุมบางมุม 
 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1.1  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 0 +1 0.66 

1.2  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.66 

1.3  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 0 +1 0.66 

2. สาระการเรียนรู ้     

2.1 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.2 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับศักยภาพของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 

2.3 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับสาระส าคัญ +1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม    
      ศึกษา +1 0 +1 0.66 

3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน มีความ 
      เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของ  
      ผู้เรียน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์   
      มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน สร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทาง 
      วิศวกรรม มีความเหมาะสม +1 0 +1 0.66 

3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน น าเสนอชิ้นงาน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.7  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 0 +1 0.66 
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รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
3.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.8  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 0 +1 0.66 

3.9  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 0 +1 0.66 

4.   การวัดประเมินผล     

4.1. ความสอดคล้องของการวัดประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2. ความสอดคล้องระหว่างวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน +1 +1 +1 1.00 

 5.   องค์ประกอบ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

5.1  แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 

5.2  จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.3  สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.4  สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   
เร่ือง การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 

ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของแต่ละ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดัง
ตารางท่ี ก.2  
ตารางท่ี ก.2 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 

                ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่า 

                ตรีโกณมิติของมุมบางมุม 
 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1.1  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.3  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

2. สาระการเรียนรู ้     

2.1 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.2 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับศักยภาพของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 

2.3 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับสาระส าคัญ +1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
      ศึกษา +1 +1 +1 1.00 

3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน มีความ    
      เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของ 
      ผู้เรียน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์   
      มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน สร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทาง 
      วิศวกรรม มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน น าเสนอชิ้นงาน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.7  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.8  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.9  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 

4. การวัดประเมินผล     

4.1 ความสอดคล้องของการวัดประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 ความสอดคล้องระหว่างวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน +1 +1 +1 1.00 

5. องค์ประกอบ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

5.1  แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 

5.2  จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.3  สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.4  สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ สสวท.. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   

เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่าตรีโกณมิติของมุมบางมุม 
 

ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของแต่ละ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดัง
ตารางท่ี ก.3  
ตารางท่ี ก.3 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 

                ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่า 

                ตรีโกณมิติของมุมบางมุม 
 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1.1  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.3  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

2. สาระการเรียนรู ้     

1.1 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับศักยภาพของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 

1.3 ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับสาระส าคัญ +1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
      ศึกษา +1 +1 +1 1.00 

3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน มีความ 
      เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของ 
      ผู้เรียน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์   
      มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน สร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทาง 
      วิศวกรรม มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน น าเสนอชิ้นงาน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.7  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.8  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.9  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การวัดประเมินผล     

4.1. ความสอดคล้องของการวัดประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2. ความสอดคล้องระหว่างวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน +1 +1 +1 1.00 

5. องค์ประกอบ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

5.1  แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 

5.2  จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.3  สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.4  สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ สสวท.. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   

เร่ือง การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของแต่ละ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดัง
ตารางท่ี ก.5  
ตารางท่ี ก.5 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 

                ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่าและการใช้ค่า 

                ตรีโกณมิติของมุมบางมุม 
 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1.1  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.3  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดประเมินผล     

2. สาระการเรียนรู ้     

2.1. ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.2. ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับศักยภาพของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 

2.3. ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับสาระส าคัญ +1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

3.1  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
      ศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 

3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน มีความ 
      เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของ 
      ผู้เรียน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์   
      มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน สร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทาง 
      วิศวกรรม มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ัน น าเสนอชิ้นงาน มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.7  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.8  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.9  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
4. การวัดประเมินผล     

4.1. ความสอดคล้องของการวัดประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2. ความสอดคล้องระหว่างวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน +1 +1 +1 1.00 

5. องค์ประกอบ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

5.1  แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 

5.2  จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.3  สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 

5.4  สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ......................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ............... เลขท่ี ............ 
ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย  หน้าตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด (เวลา 60 นาที รวม 20 คะแนน) 

 
1. ก าหนด            แล้ว        มีค่าตรงกับข้อใด 

ก.  0.5   ข.  0.7    
ค.  0.8   ง.  0.9 

 
2. ก าหนด             แล้ว             มีค่าตรงกับข้อใด 

ก.   √  
  

  ข.  √  
 

   

ค.   √  
  

  ง.   √ 
 

 
 

3. ก าหนดให้  ABC  เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ท่ีมีมุม B เป็นมุมฉาก และ           
แล้ว          มีค่าตรงกับข้อใด 

ก. 5    ข.  7    
ค.  5.5   ง.  7.5 

 
4. จากรูป จงหา AD (ก าหนด √  = 1.732) 

 
 

ก.  8.66   ข.  86.6  
  

ค.  68.6   ง.  866 
 
 
 

5. ค่าของ  4 sin 30° cos 30° tan 30° มีค่าตรงกับข้อใด 
ก.  1   ข.  2    
ค.  3   ง.  4 
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6. ค่าของ       

๐       ๐

       ๐   มีค่าตรงกับข้อใด 
 

ก.  √
 

 
   ข. 

 √ 

 
    

ค.  
 √ 

 
  ง.  

 √ 

 
 

 
7. ถ้า         ๐         ๐        ๐     จงหา    

ก.  -3   ข.  3    
ค.  -1    ง.  1 

 
8. ถ้า        ๐      ๐       ๐      ๐  จงหา    

ก.  √    ข.   √    
ค.   1   ง.  2 

 
9. ถ้า        ๐        ๐        ๐      ๐       ๐  แล้ว     มีค่าตรงกับข้อใด 

ก.  0.5   ข. 0.75    
ค.  1.5   ง. 2 

 
10. ถ้า  √       ๐          ๐     แล้ว     มีค่าตรงกับข้อใด 

ก.  13   ข.  2    
ค.  1   ง.  0 
 

11. ถ้า               โดยท่ี       ๐ แล้ว   เป็นมุมกี่องศา 
ก.   ๐   ข.    ๐    
ค.    ๐   ง.    ๐ 

 
12. ค่าของ      ๐      ๐ มีค่าเท่าใด 

ก.  0   ข.  1    
ค.  2   ง.  หาค่าไม่ได้ 
 

13. ค่าของ         ๐        ๐ มีค่าเท่าใด 
ก.  0   ข.  1    
ค.  2   ง.  หาค่าไม่ได้ 
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14. ค่าของ       ๐       ๐       ๐          ๐        ๐ มีค่าเท่าใด 

ก.  44   ข.  44.5    
ค.  89   ง.  89.5 

 
15. ค่าของ       

๐      ๐      ๐

     ๐      ๐      ๐ มีค่าเท่าใด 
ก.  4   ข.  2    
ค.  1   ง.  0 

 
16.        ๐         ๐         ๐  มีค่าเท่ากับเท่าใด 

ก.  6.5   ข.  6    
ค.  5.5   ง.  5 

 
17. ค่าของ       ๐       ๐          ๐        ๐ มีค่าเท่าใด 

ก.  -1   ข.  0    
ค.  1   ง.  -2 

 
18. ชายคนหนึ่งน าบันไดยาว  50  ฟุต  พาดเข้ากับก าแพงให้ปลายบนของบันไดอยู่ชิดกับขอบ

บนของก าแพงพอดี  เขาสังเกตเห็นว่าบันไดท ามุม  60 องศากับพื้นราบ  แล้วความสูงของ
ก าแพง 

ก.    √   ฟุต  ข.  25 ฟุต   
ค.    √   ฟุต  ง.  ไม่มีค าตอบ 

 
19. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนท่าเรือซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเล  120  ฟุต  มองเห็นเรือเป็นมุมก้ม  30  

องศา  เรือจะอยู่ห่างจากท่าเรือเท่าใด(ก าหนดให้ √       ) 
ก.  200 ฟุต  ข.  207.8  ฟุต   
ค.  212.5 ฟุต  ง.  220  ฟุต 

 
20. ต้นไม้ต้นหนึ่งถูกพายุพัดหักพับลงมา ยอดจรดพื้นดินเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และท ามุมกับ

พื้นดิน 30 องศา พอดี ถ้ายอดอยู่ห่างจากโคนต้น 10 เมตร แล้วความสูงของต้นไม้นี้ 
ก.  20   ข.    √    
ค.    √   ง.  10   
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21. สีหมอกยืนห่างจากอาคารเรียน 100 เมตร มองเห็นหลังคาของอาคารเรียนเป็นมุมเงย 30 
องศา หลังคาอาคารเรียนสูงกี่เมตร 

ก.      √ 
 

  ข.      √ 
 

   

ค.     √ 
 

  ง.      √ 
 

 

22. เรือล าหนึ่งจอดอยู่ในทะเล จากดาดฟ้าเรือซึ่งอยู่สูงจากพื้นน้ าทะเล 50 ฟุต มองเห็นเรือ 2 ล า 
จอดอยู่ในทะเลแนวเดียวกันเป็นมุม 30 องศา และ 60 องศา เรือ 2 ล าอยู่ห่างกันเท่าไร 

ก.      √ 
 

  ข.     √ 
 

   

ค.    √ 
 

  ง.     √  
 

23. จากจุดหนึ่งบนฝ่ังแม่น้ าตรงข้ามกับจ้นไม้บนอีกฝ่ังหนึ่ง วัดมุมเงยของต้นไมไ้ด้ 60 องศา ครั้น
ถอยไป 100 ฟุต มุมเงยของต้นไม้เป็น 30 องศา แม่น้ ากว้างเท่าไร 

ก.     √   ข.    √    
ค.  100   ง.  50 

 
24. ให้ ABC เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีมุม C เท่ากับ 45 องศา และ D เป็นจุดบนด้าน BC ท่ีท าให้ 

AD เป็นเส้นความสูงของสามเหล่ียม ถ้าด้าน BD ยาว a หน่วย และด้าน AB ยาว 3a หน่วย 
แล้วด้าน AC มีความยาวเท่ากับกี่หน่วย 

ก.  2a   ข.  4a    
ค.  5a   ง.  6a 

 
25. ให้ ABC เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีมุม C เป็นมุมฉาก ด้าน BC ยาว a หน่วย และด้าน AC ยาว 

a+8 หน่วย  
ถ้า    (  ๐   )    แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใด 

ก.  2   ข.  3    
ค.  4   ง.  5 
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ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับข้อสอบแต่ละข้อ 
ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 

 ส าหรับการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับข้อสอบแต่ละข้อ เพื่อน ามา
จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฉบับก่อน
เรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับจุดประสงค์ของการวัด ด้วยวิธีการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการ
ประเมินปรากฏดังตารางท่ี ก.6 
ตารางท่ี ก.6 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับข้อสอบแต่ละข้อ  

ข้อสอบ
ข้อท่ี 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ข้อสอบ
ข้อท่ี 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

1 2 3 1 2 3 
1 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 0 +1 0.66 28 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 0 +1 0.66 35 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 0 +1 0.66 38 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 0 +1 0.66 40 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 43 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 44 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 46 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อสอบ
ข้อท่ี 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ข้อสอบ
ข้อท่ี 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

1 2 3 1 2 3 
22 +1 +1 +1 1.00 47 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 48 +1 +1 +1 1.00 
24  +1  +1  +1 1.00 49  +1  +1  +1 1.00 
25  +1  +1  +1 1.00 50  +1  +1  +1 1.00 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.143 0 ใช้ไม่ได้ 
2 0.643 0.529 ใช้ได้ 
3 0.757 0.714 ใช้ได้ 
4 0.657 0.714 ใช้ได้ 
5 0.143 0.286 ใช้ไม่ได้ 
6 0.357 0.143 ใช้ไม่ได้ 
7 0.143 0.286 ใช้ไม่ได้ 
8 0.629 0.686 ใช้ได้ 
9 0.643 0.143 ใช้ไม่ได้ 
10 0.829 0.586 ใช้ได้ 
11 0.571 0 ใช้ไม่ได้ 
12 0.643 -0.429 ใช้ไม่ได้ 
13 0.686 0.686 ใช้ได้ 
14 0.286 0 ใช้ไม่ได้ 
15 0.829 0.671 ใช้ได้ 
16 0.500 0.143 ใช้ไม่ได้ 
17 0.500 0.143 ใช้ไม่ได้ 
18 0.143 0.286 ใช้ไม่ได้ 
19 0.486 0.771 ใช้ได้ 
20 0.429 0 ใช้ไม่ได้ 
21 0.657 0.629 ใช้ได้ 
22 0.786 0.786 ใช้ได้ 
23 0.630 0.829 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
24 0.143 0.286 ใช้ไม่ได้ 
25 0.514 0.529 ใช้ได้ 
26 0.786 0.686 ใช้ได้ 
27 0.714 0.771 ใช้ได้ 
28 0.686 0.886 ใช้ได้ 
29 0.886 0.686 ใช้ได้ 
30 0.286 0 ใช้ไม่ได้ 
31 0.500 0.529 ใช้ได้ 
32 0.629 0.686 ใช้ได้ 
33 0.729 0.571 ใช้ได้ 
34 0.514 0.729 ใช้ได้ 
35 0.286 0 ใช้ไม่ได้ 
36 0.357 -0.143 ใช้ไม่ได้ 
37 0.629 0.671 ใช้ได้ 
38 0.529 0.671 ใช้ได้ 
39 0.500 0.143 ใช้ไม่ได้ 
40 0.586 0.586 ใช้ได้ 
41 0.571 0.686 ใช้ได้ 
42 0.214 -0.143 ใช้ไม่ได้ 
43 0.657 0.529 ใช้ได้ 
44 0.786 0.143 ใช้ไม่ได้ 
45 0.514 0.629 ใช้ได้ 
46 0.429 0 ใช้ไม่ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กิจกรรมเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
47 0.414 0.529 ใช้ได้ 
48 0.586 0.686 ใช้ได้ 
49 0.686 0.786 ใช้ได้ 
50 0.143 0.286 ใช้ไม่ได้ 

 

หมายเหตุ 

  1. ข้อสอบข้อท่ี 1, 5, 7, 18, 24 และ 50 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 ยากเกินไป
จึงตัดออก 
 2. ข้อสอบข้อท่ี 1, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 30, 35, 39, 42, 44 และ 46 มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก 
 3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนความต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อท่ี 2, 3, 28 
และ 40 
 4. รวมตัดข้อสอบท้ังหมด 25 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 25 ข้อ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน 
(Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.73 
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ภาคผนวก ง 

แบบวัดทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา   
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แบบวัดทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา   
 

ค าชี้แจง : การประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินทักษะทางด้านสะเต็ม จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

    แบบวัดทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาฉบับน้ี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ มาก 
ระดับ 3  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับ 1  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์       

1.1  มีการวางแผน ออกแบบและลงมือท าการค้นคว้า วิจัย ทดลองได้อย่าง
เหมาะสม 

      

1.2  สามารถด าเนินการทดลองหรือกิจกรรมได้อย่างถูกข้ันตอน       

1.3  สามารถท าการทดลองหรือกิจกรรมได้ทันตามเวลาที่ก าหนด       

1.4  สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม       

2. ทักษะทางด้านเทคโนโลย ี       

2.1  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์สาขาอื่น ๆ ได้       

2.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน ได้อย่างเหมาะสม       

2.3  สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ 
      สังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

      

2.4  ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม       

3. ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์       

3.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ การท างานร่วมกันเป็นทีม  
ความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการสร้างสรรคช์ิ้นงาน
ได้อย่างมีข้ันตอน 

      

3.2  ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือค้นหาแนวทางที่หลากหลายใน  
      การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างสร้างสรรค ์

      

3.3  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะ 
      ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่างการสร้างสรรคช์ิ้นงานได้ 

      

3.4  ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการ 
      ออกแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถเผชญิหน้ากับสถานการณ์ที่ 
      ก่อให้เกิดปัญหาได้ 

      

3.5  ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน จากวัสดุรอบตัวได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม 

      

4. ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์       

4.1  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ       
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      แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.2  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การ  

อธิบาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
      

4.3  เชื่อมโยงความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และน าหลักการ 
กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

      

4.4  เชื่อมโยงความคิดรวบยอด หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์และศาสตร์ 
      อื่น ๆ เพ่ืออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ ...................................................... ผู้ประเมิน 

   (.......................................................) 
วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
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ผลการตรวจสอบแบบวัดทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา   
ส าหรับการตรวจสอบรายการประเมินมีความสอดคล้องกับทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา เป็น

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของทักษะ
สะเต็มศึกษา โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี ก.7  
ตารางท่ี ก.7 ผลการตรวจสอบรายการประเมินมีความสอดคล้องกับทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์     

1.1  มีการวางแผน ออกแบบและลงมือท าการค้นคว้า วิจัย ทดลอง
ได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

1.2  สามารถด าเนินการทดลองหรือกิจกรรมได้อย่างถูกข้ันตอน +1 +1 +1 1.00 
1.3  สามารถท าการทดลองหรือกิจกรรมได้ทันตามเวลาที่ก าหนด +1 +1 +1 1.00 
1.4  สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

2. ทักษะทางด้านเทคโนโลย ี     
2.1  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์

สาขาอื่น ๆ ได้ +1 +1 +1 1.00 

2.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน ได้อย่าง
เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

2.3  สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

2.4  ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม +1 +1 +1 1.00 
3. ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์     

3.1  ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีข้ันตอน 

+1 +1 +1 1.00 

3.2  ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือค้นหาแนวทางที่
หลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้
อย่างสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 1.00 

3.3  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข 
รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่าง
การสร้างสรรคช์ิ้นงานได้ 

+1 +1 +1 1.00 

3.4  ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าตัดสินใจ แสดง
ความคิดในการออกแบบในการสร้างสรรคช์ิ้นงานและสามารถ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ 

+1 +1 +1 1.00 

3.5  ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน จากวัสดุรอบตัวได้
อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
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รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
4. ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์     

4.1  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

4.2  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย การ  อธิบาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 

4.3  เชื่อมโยงความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และน า
หลักการ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

4.4  เชื่อมโยงความคิดรวบยอด หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพ่ืออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้ 

+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  

ค าชี้แจง : การประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
    แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาฉบับน้ี มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังน้ี 
ระดับ 5   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ มาก 
ระดับ 3   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้       
1.1 บรรยากาศในการเรียนน่าสนุกสนาน น่าเรียน       
1.2 มีอิสระในการเรียนรู ้       
1.3 การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
1.4 นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน       

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา       
3.1  กิจกรรมมีความน่าสนใจท้าท้ายให้อยากเรียนรู้       
3.2  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและชัดเจน       
3.3  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก       
3.4  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้       
3.5  นักเรียนอยากให้ใช้กิจกรรมแบบน้ีกับเน้ือหาอื่น ๆ       
3.6  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้จักตนเอง       
3.7  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการเทคโนโลยี       
3.8  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
      และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการออกแบบ 

      

3.9  การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจจนผู้เรียนเกิดความสงสัย อยากรู้ 
      อยากเห็น และอยากหาค าตอบ 

      

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้       
3.1  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ 
      คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นพ้ืนฐาน 

      

3.2  นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้       
3.3  นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ       
3.4  นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล       
3.5  นักเรียนรู้จักและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากข้ึน       
3.6  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน       
3.7  ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากข้ึน       
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ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ ...................................................... ผู้ประเมิน 

   (.......................................................) 
วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
 

ส าหรับการตรวจสอบรายการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการประเมินคามพึงพอใจของแต่ละด้าน โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี ก.8 

ตารางท่ี ก.8 ผลการตรวจสอบรายการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
1. ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้     

1.1 บรรยากาศในการเรียนน่าสนุกสนาน น่าเรียน +1 +1 +1 1.00 
1.2 มีอิสระในการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
1.3 การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ +1 +1 +1 1.00 
1.4 นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกับครูและเพ่ือน

ร่วมชั้นเรียน +1 +1 +1 1.00 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา     
3.1  กิจกรรมมีความน่าสนใจท้าท้ายให้อยากเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.2  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและชัดเจน +1 +1 +1 1.00 
3.3  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก +1 +1 +1 1.00 
3.4  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้า

ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 

3.5  นักเรียนอยากให้ใช้กิจกรรมแบบน้ีกับเน้ือหาอื่นๆ +1 +1 +1 1.00 
3.6  กิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้จักตนเอง +1 +1 +1 1.00 
3.7  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการ

เทคโนโลยี +1 +1 +1 1.00 

3.8  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
ออกแบบ 

+1 +1 +1 1.00 

3.9  การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจจนผู้เรียนเกิด
ความสงสัย อยากรู้อยากเห็น และอยากหาค าตอบ +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 
 



153 
 

 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้     

3.1  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ี
ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 

3.2  นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.3  นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ +1 +1 +1 1.00 
3.4  นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล +1 +1 +1 1.00 
3.5  นักเรียนรู้จักและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
3.6  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน +1 +1 +1 1.00 
3.7  ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ข้อมูลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียน 
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ตารางท่ี ก.9   คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ สสวท 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 6 17 19 6 13 
2 5 13 20 5 12 
3 6 12 21 6 16 
4 4 12 22 7 13 
5 5 14 23 7 16 
6 5 13 24 9 16 
7 3 11 25 8 16 
8 4 13 26 1 14 
9 6 10 27 3 15 
10 7 13 28 4 15 
11 8 9 29 5 16 
12 9 13 30 6 13 
13 9 12 31 5 14 
14 4 13 32 4 15 
15 5 13 33 6 16 
16 6 11 34 4 17 
17 6 13 35 8 13 
18 3 14    

คะแนนก่อนเรียน  ̅= 5.571 S.D. = 1.867 
คะแนนหลังเรียน  ̅=13.600 S.D. = 1.928 
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ตารางท่ี ก.10  คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 7 15 20 6 13 
2 6 14 21 5 14 
3 7 16 22 4 14 
4 5 16 23 6 14 
5 6 17 24 5 16 
6 8 16 25 6 18 
7 6 16 26 7 18 
8 6 17 27 6 18 
9 7 18 28 4 17 
10 4 16 29 5 15 
11 7 18 30 5 15 
12 8 16 31 4 13 
13 6 16 32 4 19 
14 2 16 33 4 16 
15 6 17 34 6 17 
16 9 19 35 8 14 
17 6 15 36 5 13 
18 5 18 37 7 18 
19 6 18    

คะแนนก่อนเรียน  ̅= 5.783 S.D. = 1.416 
คะแนนหลังเรียน  ̅= 16.108 S.D. = 1.712 
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ภาคผนวก ช 
 

ข้อมูลคะแนนทักษะสะเต็มก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
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ตารางท่ี ก.11  คะแนนทักษะสะเต็มศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ สะเต็มศึกษา 

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 37 61 19 35 69 
2 49 63 20 49 68 
3 45 63 21 44 65 
4 43 65 22 46 66 
5 50 61 23 45 64 
6 50 63 24 47 62 
7 45 62 25 43 66 
8 47 63 26 48 63 
9 42 67 27 46 70 
10 39 64 28 52 64 
11 51 60 29 46 65 
12 41 65 30 42 64 
13 43 61 31 41 70 
14 46 62 32 45 64 
15 47 65 33 43 64 
16 42 67 34 43 66 
17 41 64 35 38 59 
18 35 64 36 41 61 

คะแนนก่อนเรียน  ̅= 44.083 S.D. = 4.218 
คะแนนหลังเรียน  ̅=64.167 S.D. = 2.624 
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ภาคผนวก ซ 
 

ผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 
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ภาคผนวก ฌ 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

  



163 
 

 

  



164 
 

 

  



165 
 

 

  



166 
 

 

  



167 
 

 

  



168 
 

 

  



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ณ 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
ชื่อ นามสกุล   วรรณธนะ ปัดชา 
วัน เดือน ปีเกิด   วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
สถานที่เกิด   จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย 
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ. 2548  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) โรงเรียนคงทองวิทยา 
    อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2552  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2554  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปวค.)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 พ.ศ. 2559  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง สถานที่ท างาน  ครู อันดับคศ. 1 โรงเรียนวัดหวยจรเข้วิทยาคม 
    จังหวัดนครปฐม 73000 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  445/5 ถนนพิพธิประสาท ต าบลพระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวันครปฐม 73000 
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