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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
        ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่มีการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา นอกจากพลังงานกลผู้วิจัยยังได้สร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนขึ้น เรื่อง แผ่นฉนวนความร้อน
จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อีกด้วย โดยผู้วิจัยมี
วิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสร้างชุดกิจกรรม 

3.1.1 ก าหนดปัญหา 
  จากการส ารวจความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยโดย

เฉลี่ย ผู้วิจัยพบว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้อย
กว่าเยาวชนอีกหลายประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้การศึกษาไทยล้าหลังกว่าประเทศอ่ืน ๆ ก็คือ            
การเรียนแบบท่องจ าอย่างเดียว ไม่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนในการ
เรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
      3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยอ่ืนพบว่าจากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป แบบฝึกทักษะ ชุดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา โครงงาน การทดลอง จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
      3.1.3 ก าหนดหัวข้อเรื่อง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อเรื่อง แรง งานและพลังงาน 
ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ 5 

3.1.4 ก าหนดจุดประสงค์ 
ก าหนดจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      3.1.5 ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและทดลอง แยกเป็นเป็นเรื่อง แรง 
งานและพลังงาน (พลังงานกล) และ แผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (พลังงานความร้อน) 
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เรื่อง แรง งานและพลังงาน (พลังงานกล)  
พ้ืนเอียงจ าลอง มีข้ันตอนดังนี้ 

ก าหนดขนาดแผ่นไม้อัดให้มีขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ตัดแผ่นไม้อัด
ตามขนาดที่ก าหนด จ านวน 2 แผ่น ตัดไม้ขนาดยาว 60 เซนติเมตร เพ่ือเป็นขอบแบ่งพ้ืนเอียง
ออกเป็น 2 ส่วน  ใช้เครื่องยิงตะปู ยิงขอบไม้แบ่งพ้ืนเอียง ติดบานพับพ้ืนเอียงทั้ง 2 แผ่น เพ่ือให้
สามารถปรับระดับและพับเก็บได้ ตัดไม้ท าที่กั้นจุดเริ่มต้นให้มีขนาดพอดีกับความกว้างพ้ืนเอียง ใช้
กระดาษทรายขัดพ้ืนไม้ ดังรูปที่ 3.1  
 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างพ้ืนเอียงจ าลอง 

 
การท ารถจ าลอง จัดหารถของเล่นที่เสียแล้วหรือหรือราคาถูก แยกชิ้นส่วนรถของเล่นให้เหลือ

เฉพาะส่วนลางรถสร้างโครงรถโดย ใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษกล่องเหลือใช้ กล่องขนม ตามแบบท่ี
ออกแบบไว้ ใช้กาวร้อน เทปกาวเป็นตัวเชื่อม ดังรูป  

 

 
รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการสร้างรถจ าลอง 
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แผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (พลังงานความร้อน) 
การสร้างแผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ มีขั้นตอนดังนี้  เตรียมวัสดุในการท าแผ่น

ฉนวนความร้อน 5 แผ่น ดังนี้ ขี้เลื้อย ขี้เลื้อยผสมแกลบ อัตราส่วน 3:1 ขี้เลื้อยผสมแกลบ อัตราส่วน 
1:1 ขี้เลื้อยผสมแกลบ อัตราส่วน 1:3 แกลบ น าวัตถุดิบใส่ลงในกะละมัง ผสมกาวให้เข้ากัน เท
ส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ให้ทั่วอย่างสม่ าเสมอ ท าการอัดแผ่นฉนวนความร้อนให้แน่น น าแผ่นฉนวน
ความร้อนไปตากแดดให้แห้งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จะได้แผ่นฉนวนความร้อนจากแกลบและชี้
เลื้อยในอัตราส่วนต่างๆ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการสร้างแผ่นฉนวนความร้อนจากแกลบและชี้เลื้อย 

 
3.1.6 ท าการทดลอง เพ่ือศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นข้อมูลในคู่มือครู และใช้ออกแบบ

กิจกรรม 
แรง งานและพลังงาน (พลังงานกล) ศึกษาการเคลื่อนที่ของรถจ าลองบนพ้ืนเอียงที่มุมเอียง

ต่าง ๆ โดยเพิ่มมวลที่มีน้ าหนักแตกต่างกัน เพื่อวัดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนที่ของรถ ที่มุมเอียง 
15, 20 , 30 และ 45 องศา และมวลของรถที่แตกต่างกัน ดังนี้ 12 ,20 , 32 และ 60 กรัม เพ่ือเป็น
ข้อมูลของ แรง งานและพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในแต่ละ
สถานการณ ์     

แผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (พลังงานความร้อน) ศึกษาค่าการน าความร้อน โดย
การวัดอุณหภูมิแผ่นฉนวนความร้อนทั้งสองด้าน คือ ด้านในและด้านนอกของแผ่นฉนวนความร้อน 
เพ่ือหาผลต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้าน วัดอุณหภูมิที่ผิวหน้าของแผ่นฉนวนความร้อนทั้งสองด้าน  
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ทุก ๆ 1 นาที เป็นเวลา 10 นาที บันทึกผลลงในตาราง ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยผลต่าง
ของอุณหภูมิแล้วค านวณหาค่าอัตราการถ่ายโอนความร้อน การน าความร้อนและการต้านทานความ
ร้อน 
     3.1.7 น าผลการทดลองมาออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (คู่มือครู) จัดท าแบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

   
3.2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คู่มือครู)  

3.2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน คู่มือครู คู่มือ
นักเรียน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องงานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.3.2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือครู คู่มือนักเรียน เอกสารวิชาการ 
3.3.3 สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพ่ือฝึกทักษะการคิด การวางแผน 

การแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติโดยบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ผล
การศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในตอนต้น 

คู่มือครู ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง สาระส าคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กรอบแนวคิด 
จุดประสงค์ของกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ แนวทางค าตอบ และใบความรู้ 

แบบฝึกกิจกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ 
วิธีด าเนินกิจกรรม ใบกิจกรรม แบบบันทึกผลการทดลอง 
 
3.3 ประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

น าแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คู่มือครู) ที่
สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่านเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้อง
ระหว่างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดผลรวมจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จะถือ
ว่าวัดได้สอดคล้องกันสามารถน าไปใช้ได้ 
 
3.4 ปรับปรุงแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  น าแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คู่มือครู)  
มาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อสมบรูณ์แล้ว
จึงน าแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คู่มือครู) จัดพิมพ์
เป็นฉบับที่สมบูรณ์และเผยแพร่ เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือความ
เหมาะสมต่อไป  
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.5.1. ผลการทดลองจากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง แรง งานและพลังงาน (พลังงานกล) 
และ แผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (พลังงานความร้อน) 

3.5.2. แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 




