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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน 1/2 
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้รูปแบบการวิจัยการทดลองข้ันต้น แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
   ผลการวิจัยพบว่า  
  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์/การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) compare between before and after learning of grade-
7 students’ creative thinking ability through STEM education learning and 2) compare between before and 
after learning of the students’ learning achievement through STEM education learning. The sample used in 
the study consisted of 36 grade-7 students from Classroom No. 1/2 in Noen Sang Wittayakarn School, 
Noen Sang District, Nong Bualampoo Province, during the second semester of the 2018 academic year. 
The sample group was selected through a random sampling using classrooms as sampling units. The study 
followed the One-Group Pretest-Posttest Design procedure for experiment. The research tools included:  
1) 8 lesson plans on STEM education learning, 2) a creative thinking ability test and 3) a learning achievement 
test. The collected data were analyzed by means of computing arithmetic mean, standard deviation and a t-test. 
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 The findings: 
   1. The students’ creative thinking ability at the close of instruction was found to be 
significantly higher than their pretest score at the .01 level of significance; and 
  2. The students’ learning achievement at the close of instruction was found to be 
significantly higher than their pretest score at the .01 level of significance.  
 
Keywords: Creative thinking, STEM education learning, Learning achievement 
 
บทน า 
  ในยุคที่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนในชาติของตนเอง เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ คือ “ศักยภาพ
ของระบบการศึกษา ที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์" ดังน้ัน ระบบการศึกษาในหลายประเทศ จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนปรับทิศทางในการจัดการศึกษาที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาวางแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 
หน่ึงในสมรรถนะส าคัญน้ัน คือ ความสามารถในการคิดเป็น 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของ
กระบวนการทางสมองที่ทุกคนมีมาต้ังแต่ก าเนิด หากได้รับ
การพัฒนาและการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ก็จะเกิดความคิด
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ตลอดจนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
แปลกใหม่ (ปรียานุช พายุบุตร, 2557) ดังที่ วิชัย วงค์ใหญ่ 
(2542) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้และมี
ส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้  ถ้าผู้เรียนได้รับการ
กระตุ้นอย่างถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะสมเป็นระบบและมี
ความต่อเน่ือง รวมทั้งการจัดประสบการณ์ที่ เหมาะสม 
ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ดังน้ันการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ในสังคมปัจจุบัน เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีปัญหา
ใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ผู้เรียนจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้
รู้จักการคิดใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้อง
พบในชีวิตประจ าวัน (อารี สัณหฉวี, 2540)  

 กลุ่ ม ส าระการ เรี ยนรู้ ก าร งา นอาชีพ และ
เทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบ
องค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ท างาน เน้นกระบวนการท างาน และจัดการอย่างเป็นระบบ 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงาน รวมทั้ง
สร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ในด้านการใช้ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 จากการประเมินความสามารถในด้านความคิด
สร้างสรรค์  ในรายวิชางานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
ปี การศึ กษ า 2558– 2560 พบ ว่า ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้ คือ 
58.85, 60 และ 61.46 ตามล าดับ (โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร, 
2558–2560) จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า นักเรียน
มักจะคิดออกแบบชิ้นงานตามแบบหรือตัวอย่างที่ครูน าเสนอ 
ขาดการวางแผนการออกแบบชิ้นงาน นักเรียนไม่มีความ
มั่นใจ ไม่กล้าที่จะแสดงออก ขาดการคิดริเริ่มหรือการคิดที่
แปลกใหม่ ท าให้ชิ้นงานส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลาย  
 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 4 สาขา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 
และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 4 สาขา ท า
ให้ผู้ เรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ท า
ให้เห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งที่ เรียน  สามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  
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 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานประดิษฐ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
19 โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามข้ันตอนของสะเต็มศึกษา เพ่ือช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1) นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2) นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
ห้องเรียน1/2 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ าเภอโนนสัง 
จั งห วัดหนองบั วล าภู  ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษ า
มัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน  36 คน ได้ม าจากการสุ่ มอ ย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยการทดลอง
ข้ันต้น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียวมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group 
pretest - posttest design) 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษารายวิชา
งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52-4.69) 

2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ 
มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(IOC) 0.67-1.00 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชางานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) 0.67-1.00 ค่า
ความยากง่าย 0.43-0.77 ค่าอ านาจการจ าแนก 0.40-0.93 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
  จากการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีการ
แจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่ าShapiro-Wilk .947 และ  .950 ตามล า ดับ  (P-
value .082 และ .108)  
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .001 โด ยมี ค่ าที  22 .52  P-value .000 
รายละเอียดดังตารางที่1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 36 12.53 1.65 

22.52 .000** 
หลังเรียน 36 18.75 1.32 
** หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

77 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 จากการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าShapiro-Wilk .946 และ .943 
ตามล าดับ (P-value .076 และ .063)  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าที 
22.52 P-value .000 รายละเอียดดังตารางที่2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนนสอบ จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 36 17.08 1.96 

14.12 .000** 
หลังเรียน 36 23.86 2.03 
** หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ผ่านการท ากิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหา
ที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ รวมไป
ถึงการได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับแนวคิดของประสาท เนืองเฉลิม 
(2557) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  มี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่
จ าเป็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การท่องจ าอย่างเดียว และ
สอดคล้องกับแนวคิดของประภาพรรณ ประเสริฐศรี (2558) 
ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้ก็ต้องเกิดจากการ
เรียนรู้ การท างานที่หลากหลายรูปแบบ แล้วน ามาประยุกต์
ให้เกิดชิ้นงานรูปแบบใหม่ๆ ในระดับที่มีความซับซ้อนข้ึนไป
อีกข้ันหน่ึง ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานของเสาวคนธ์ 
สกุลศรี (2560) ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟ้า มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าเพชร กะการดี (2560) ได้ศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 6 ข้ันตอน คือ ข้ันระบุปัญหา  
ข้ันรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง ข้ันออกแบบวิธี
แก้ปัญหา ข้ันวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ข้ันทดสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง และ ข้ันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาที่เรียนผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกตด้วยตนเอง อีกท้ังนักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิต
จริง ท าให้การเรียนน้ันมีความหมายต่อนักเรียน ซึ่งนักเรียน
จะเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียน  ผลการวิจัยน้ี
สอดคล้องกับงานของ อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ (2559) ที่
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานของ ปาจรีย์ เนรมิต
พานิชย์ (2560) ที่ศึกษาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
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ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิง
ความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เรื่องแรงแม่เหล็ก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการท าผลวิจัยไปใช ้
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูน า
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หรือน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ๆ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ให้กล้าคิดใน
สิ่งแปลกใหม่ กล้าสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 2) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ครูควรส่งเสริม
ให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้คิด ได้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีอิสระในการ
เรียนรู้ โดยครูจะท าหน้าที่แนะน า หรือ ชี้น า เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ นักเรียนได้กล้ าแสดงออก  กล้ าคิ ด  และใช้
จินตนาการของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างสรรค์
มากท่ีสุด 
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