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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สังเคราะหการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะ

ปฏิบัติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังไดรับการจดัการ

เรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมเหยงค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 39 คน ไดมาโดยการ

สุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ เรื่อง ไฟฟา จํานวน 10 แผน 20 ช่ัวโมง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2) แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง ไฟฟา มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 และ 3) แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ไฟฟา มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.84 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ  

คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ มีความเหมาะสม 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับ

มากท่ีสุด (  = 4.66,  S.D = 0.59) 2) ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง ไฟฟา ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ  

สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = 25.03 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน, 

S.D. = 2.40 และ t = 10.47) 3) ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ไฟฟา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ สูงกวาเกณฑ 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (  = 16.05 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน,  

S.D. = 2.03 และ t = 6.33) 

 นวัตกรรมท่ีไดจากการวิจัยเชิงประยุกตกับกระบวนการการเรียนรูสะเต็มศึกษารวมกับทักษะปฏิบัติ มีขั้นตอน

การจัดการเรียนรู 7 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 รับรูปญหาและเตรียมความพรอมขอมูล ประกอบดวย 1) รับรูและเตรียม 

ความพรอม 2) สาธิตและปฏิบัติทักษะยอย 3) สนองตอบตอเทคนิควิธีการ ข้ันที่ 2 ออกแบบทางวิทยาศาสตร  

ขั้นท่ี 3 วางแผนวิธีการแกปญหาโดยใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ข้ันท่ี 4 ปฏิบัติการแกปญหา ขั้นท่ี 5 ประเมินทักษะ

ปฏิบัติการทดลอง ข้ันที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทดลอง และข้ันที่ 7 นําเสนอการแกปญหา 

และการใหเหตุผล ซึ่งในแตละข้ันตอนเนนใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ นําไปสูการปฏิบัติทักษะรวม โดยผูสอนจะตอง

กระตุนความทาทายและความสนใจของผูเรียนสูการปฏิบัติ จนเกิดทักษะในการสรางนวัตกรรม เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียน 

มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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ABSTRACT 

 The objectives of this quasi experimental research were to: 1) synthesize STEM education with 

practical skills, 2) compare the science problem solving ability of grade 6 students after being exposed to 

STEM education with practical skills education process with the criterion of 70 percent of the full marks, 

and 3) compare the mathematics reasoning ability of grade 6 students after being exposed to STEM 

education with practical skills education process with the criterion of 70 percent of the full marks. The 

sample used in this research consisted of 39 grade 6 students studying in the second semester of the 

academic year 2020 at Watmahaeyong School under Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. 

They were selected using multi-stage random sampling. The research instruments were (1) 10 20-hour 

lesson plans for the applied STEM education process using the electricity topic at the highest appropriate 

level, (2) a science problem solving ability test on the electricity topic with a reliability of 0.89, and (3) a 

mathematics reasoning ability test on the electricity topic with a reliability of 0.84. The statistics used for 

the data analysis were percentage, mean, standard deviation and one-sample t-test. 

The research findings were as follows: 1) the STEM education with practical skills education 

process had the highest mean suitability score. (  = 4.66, S.D. = 0.59) .  2) The science problem solving 

abilities of the grade 6 students studying the electricity topic after being exposed to STEM education with 

practical skills education process were higher than the criterion of 70 percent of the full marks at a 

significance level of 0.05 (  =  25.03 from score 30,  S.D. = 2.40 and  t = 10.47). And 3) the mathematics 

reasoning abilities of the grade 6 students studying the electricity topic after being exposed to STEM 

education with practical skills education process education process were higher than the criterion of 70 

percent of the full marks at a significance level of 0.05 (  =  16.05 from score 20,  S.D. = 2.03 and t = 6.33). 

The innovation from this applied research with STEM education with practical skills is a 

process comprising seven steps. The first step is recognizing problems and preparing information, 

which consists of (1) recognizing and getting ready, (2) demonstrating and practicing sub skills, and 

(3) responding to technics. The second step is designing a scientific experiment. The third step is 

planning a solution using mathematics reasoning. The fourth step is solving the problem. The fifth 

step is evaluating experimenting skills. The sixth step is improving and developing an experimental 

process. The seventh step is presenting problem solving and reasoning. Each step requires students 

to practice sub skills, which lead to combined skills. The teacher needs to create challenges and 

stimulate students’ interest so that they can develop innovations, be able to solve scientific 

problems, and have mathematics reasoning abilities. 
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