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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ

การสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ 
โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์ 
โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  
1 ห้อง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์  ซึ่งมีความเหมาะสม
สอดคล้อง 0.80 – 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 – 1.00 ค่าความยาก 0.20 – 0.80 และความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 0.81 ใช้สถิติการทดสอบค่าที วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ 65 เปอร์เซนต์  
และใช้สถิติความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า วิเคราะห์พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ประกอบด้วย 1) ความส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 2) องค์ประกอบ
ส าคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  3) ปัญหาการจัดกิจกรรม 
สะเต็มศึกษา 4) เนื้อหา สาระ 5) กระบวนการสอนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  
6) ความพร้อมของครูในด้านความรู้ การออกแบบกิจกรรม 7) ความพร้อมของนักเรียน 8) จุดเด่น  
จุดด้อยของหลักสูตร 9) จุดเด่น จุดด้อยของสะเต็มศึกษา 10) แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม  
11) การวัดประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์   
โดยมีกระบวนการสอน 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นระบุปัญหาหรือให้ค าจ ากัดความของปัญหา 2) ขั้นรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ขั้นวางแผนการท างาน 4) ขั้นการออกแบบและปฏิบัติ 
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สร้างชิ้นงาน 5) ขั้นประเมินพัฒนาทดสอบและปรับปรุง 6) ขั้นน าเสนอผลงาน 7) ขั้นสรุปและ
ประยุกต์ โดยมีความเหมาะสมสอดคล้อง ระหว่าง 0.80 - 1.00   

2. รูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มี   
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหา สาระ  
4) กระบวนการสอน 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสังคม 7) ระบบสนับสนุน 8) ผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง ระหว่าง 0.71 - 1.00 

3. การใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 65 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (�̅� = 14.25 จากคะแนนเต็ม 20) และ 2) ผลความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมของนักเรียนที่ได้รับการเรียนตามรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มมี
ความก้าวหน้าขึ้นดังนี้ ระยะที่ 1 มีระดับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ระดับน้อย ระยะที่ 2 
 และระยะที่ 3 มีระดับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมระดับปานกลาง และระยะที่ 4 มีระดับความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในระดับดี ซึ่งทุกระยะมีระดับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
This research was 1) to study and synthesize information to develop a Physics 

instruction model based on STEM education concepts to develop innovative creativity 
and achievement for grade 11 students, 2) to develop Physics instruction model based 
on STEM education concepts to develop innovative creativity and achievement for 
grade 11 students, and 3) to study the effects of using the Physics instruction model 
based on STEM education concepts to develop innovative creativity and achievement of 
grade 11 students. The sample group consisted of a class of grade 11 students which 
was selected by cluster random sampling. The tools used for collecting data were 
questionnaires. Innovative creativity test, and the achievement test that was IOC 0.80-
1.00, discrimination 0.20 -1.00, difficulty index 0.20-0.80 and reliability 0.81. One sample 
t-test used to analyze achievement with criteria and one-way repeated measure ANOVA 
was used to analyze development of innovative creativity. 

The results showed that:  
1. Basic information in physics instruction based on STEM education concept 

to develop innovative creativity and achievement of grade 11 students, consists of  
1) the importance of the development of innovative creativity, 2) the important 
elements and factors affecting the development of innovative creativity, 3) problems 
of STEM education activities, 4) contents, 5) teaching processes for the development 
of innovative creativity, 6) teacher readiness of knowledge to design activities, 7) student 
readiness, 8) strengths and weaknesses of the curriculum, 9) strengths and weaknesses of 
STEM educational activities, 10) learning sources, suitable environment, 11) assessment in 
terms of innovative creativity and achievement, and teaching processes of Physics 
instruction model based on STEM education concepts to develop innovative creativity and 
achievement for grade 11 students consist of 7 steps as follows: 1) problem identification 
or problem definition,  2) data collection and concepts related to the problem, 3) work 
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planning, 4) design and practice creating a piece, 5) assessment, development, testing, and 
improvement, 6) presentation, and 7) summary and application. With IOC conformance 
assessment between 0.80 - 1.00. 

2. The Physics instruction model based on the STEM education concepts to 
develop innovative creativity and achievement for grade 11 students consist of 8 
components, which are 1) the principles of form, 2) the purpose of form, 3) the 
content, 4) the teaching process, 5) the principles of response, 6) the social system, 7) 
the support system, and 8) the effect on the students with an evaluation of suitability 
in accordance with IOC between 0.71 - 1.00. 

3. The effects of using physics instruction model based on STEM educational 
concepts to develop innovative creativity and achievement of grade 11 students were 
the following 1) The average achievement of grade 11 students in the experimental 
group after the study was higher than the standard criteria of 65 percent with statistical 
significance at the level of 0.05 (�̅� = 14.25 from 20). And 2) The result of the innovative 
creativity of grade 11 students of the experimental group being taught according to 
the physics instruction model based on the STEM education concept has progressed 
with period phase 1 has a low level of innovative creativity phase 2 and phase 3 have 
a moderate level, and phase 4 has a good level, every phase has  a higher level of 
innovative creativity. The results were statistically significant at a level of 0.01. 
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