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Abstract
This study was reported the outcome of using STEM Education: case study of the prototype of the Musclular
Shoulder Machine. This case study research used the transdisciplinary integration of STEM Education and projectbased activities. The 25 students from the college of medicine who registered life science physics subject in 2 nd
semester of academic year 2015 were chosen as the simple sampling group. The qualitative data collection
instrument was a four-level Rubik's evaluatation of design and construction. The results of this study showed that
1) the sampling group searched the knowledge that consisted of physics, medical, engineering and social data
collection by infromation techonology used to design and construct the Musclular Shouder Machine and 2) the
evaluation of design and construction were: the sampling group used the principle of science technology and
engineering for design and construction, they understood in their work but didn’t compleate of detail consideration,
their work successfully in time, they design the methodology of finding the effective and test it, they developed
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบบริหาร
กล้ ามเนื้อไหล่ เป็ นการวิจัยแบบกรณีศึกษาที่ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้ าม
สาขาวิชา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่ างเป็ นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 25 คน ได้ จากการสุ่มอย่ างง่ าย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบประเมินการออกแบบและสร้ างชิ้นงานแบบรูบิค 4 ระดับ ข้ อมูลที่เก็บรวบรวม
เป็ บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่ า 1) การออกแบบและสร้ างเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการสืบค้ นความรู้ด้านฟิ สิกส์ ด้ านการแพทย์ ด้ านวิศวกรรม ด้ านการเก็บข้ อมูลทางสังคมศาสตร์ ด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ผลประเมินการออกแบบและสร้ า งชิ้น งาน พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีการใช้ หลั กการทางวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการออกแบบและสร้ างชิ้นงานมีความเข้ าใจที่ถูกต้ อง
แต่ยังขาดการพิจารณาในรายละเอียด สามารถทางานสาเร็จและเป็ นไปตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่กาหนด มีการ
ออกแบบวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน และดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพได้ มีการวิเคราะห์ผลและนาผล
การวิเคราะห์มาใช้ พัฒนาชิ้นงาน มีการประชุมเพื่อการวางแผนการทางาน แบ่งหน้ าที่ ความรับผิดชอบ มีการอภิปราย
และลงข้ อสรุปร่วมกันเมื่อพบปัญหา และทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน เครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่
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their work by using the analyzed data, they had the meeting for planning and responsibility division, they discussed
and concluded when there were problem issue and everyone was engage in the design and developing processes.
Keywords: STEM Education, project-based activities, the prototype of the Musclular Shouder Machine
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วิชาฟิ สิกส์เป็ นวิชาพื้นฐานที่สาคัญวิชาหนึ่งในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิชาฟิ สิกส์เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
เข้ าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่เี กิดขึ้น โดยต้ องอาศัยการคิดหาเหตุผลและค้ นคว้ าเพื่ออธิบายลักษณะที่เป็ นเหตุผลทาง
กายภาพของวัตถุ และมุ่งหวังให้ สามารถนาไปต่อยอดทางความคิดเป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานด้ านวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
สาขาในอนาคตได้ แต่ในสภาพปั จจุ บันจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษาของผู้เรียนรายวิชาฟิ สิกส์เกิดขึ้น ซึ่งได้ มี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งนาเสนอปัญหาและปัจจัยที่ทาให้ เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษาของผู้เรียนไว้ ดงั นี้ ปัจฉา ฉัต
ราภรณ์ และคณะ (2551 อ้ างถึงใน อมรรัตน์ บุญคา, 2552: 2-3) อาจารย์ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นาเสนอว่าหลังเปลี่ยนระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้ ามหาวิทยาลัยด้ วยคะแนนสอบ O-NET และ A-NET
ที่รวมวิชาฟิ สิกส์ เคมีและชีววิทยาเป็ นวิชาเดียวกัน และมี 100 คะแนนเท่ากับวิชาด้ านสังคมและภาษาอื่น มาเป็ นระยะ 2
ปี ได้ เห็นผลการเรียนของผู้เรียนตกลงมาก อีกทั้งจานวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว จานวนนิสติ ที่ถอนวิชา
ฟิ สิกส์ออกจากการเรียนก็เพิ่มขึ้นเท่าตัว ขณะที่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางก็ลดลงมาก ทั้งนี้เห็นได้ ชัดจากการ
สอบที่เด็กทาไม่ได้ หรือไม่ทาข้ อสอบเลยเป็ นจานวนมาก พบว่าความรู้พ้ ืนฐานที่เด็กควรจะรู้ แต่เด็กกลับไม่ร้ ซู ่งึ เป็ นปั ญหา
มาก พรรัตน์ วัฒนกสิวิชธ์ (2551 อ้ างถึงใน อมรรัตน์ บุญคา, 2552: 2-3) อาจารย์ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบในการสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 เผยว่าได้ สอนนักศึกษาในช่วง
รอยต่อคือนักศึกษาที่สอบเข้ าด้ วยระบบเก่าในปี 2548 และนักเรียนที่สอบเข้ าด้ วยระบบใหม่ในปี 2549 พบว่านักเรียนที่
สอบเข้ าจากระบบเก่ามีพ้ ืนฐานที่ดกี ว่า แต่นักเรียนที่สอบเข้ ามาในรุ่นหลังๆ นั้นมีความรู้ฟิสิกส์น้อยลงมาก และบางปี ต้ อง
ตัดบางหัวข้ อในการสอนออกไป ไม่เช่นนั้นเด็กจะเรียนตามไม่ได้ ถ้ าไม่ทาอย่างนั้นก็จะไปคนเดียวแต่เด็กไม่ไปด้ วย หาก
เด็กทาไม่ได้ กต็ ้ องปรับให้ ง่ายขึ้น ต้ องลดระดับความยากลงซึ่งเป็ นภาระหนักมาก บางหัวข้ ออย่างการเคลื่อนที่เชิงมุมก็ต้อง
ลดคณิตศาสตร์ลง เพราะถ้ าเด็กยังไม่เข้ าฟิ สิกส์พ้ ืนฐานก็ต้องลดคณิตศาสตร์ลง เด็กเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ
ไม่ได้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะเด็กมีเวลาเรียนน้ อยลงหรือเปล่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกจิ กรรมเยอะ เช่น กิจกรรมเชียร์ เป็ น
ต้ น ในขณะที่ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (2551 อ้ างถึงใน อมรรัตน์ บุญคา, 2552: 2-3) นายกสมาคมฟิ สิกส์ไทย ให้ ความเห็น
ว่า ฟิ สิกส์เป็ นวิชาพื้นฐานของทุกวิชาทางด้ านเทคโนโลยี ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศในระยะยาว ไทยซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีน้อยอยู่แล้ ว ต่อไปก็จะน้ อยลงไปอีก ขณะที่ประเทศ
รอบๆ อย่ างเวียดนามเกาหลีท่พี ยายามให้ เด็กมีความรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่เด็กไทยกลับรู้น้อยลง เมื่อ
พิจารณาผลการจัดอันดับเปรียบเทียบสมรรถนะของประเทศไทยกับนานาประเทศโดยใช้ ดัชนีของสถาบันเพื่อพัฒนาการ
จัดการ หรือ International Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับประเทศต่างๆทั่วโลก 58 ประเทศ
ปรากฎว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย 11 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ต่ ากว่ าประเทศอื่น 6 ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้ างพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 40 เมื่อ
พิ จารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับอุดมศึ กษาของประเทศไทยเทียบกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ.2553
ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 45 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 อ้ างถึงใน ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2556:1-2 )
จากการศึกษาการวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน คือ ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฏีและทดลอง (ทาริกา วัฒนาสัจจาและกัญญา ชื่นอารมณ์,2554:33) ในการสอนวิชาฟิ สิกส์ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ต้องเป็ นลักษณะที่ดงึ ดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ทาให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สดุ และสามารถ
ทาให้ ผ้ ูเรียนรู้สกึ สิ่งที่เรียนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ให้ การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียนเพื่อให้ ผ้ ูเรียนสร้ างและหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยมีการปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผู้อ่นื มิใช่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างโดเดี่ยว (ประมวล ศิริผนั แก้ ว,2541:8) หากผู้สอนยังเน้ น
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การบรรยายก็จะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการท่องจาเพื่อจดจาเนื้อหาจากผู้สอน ซึ่งการท่องจานี้จะทาให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจบทเรียนได้
ยาก ส่งผลให้ ผ้ ูเรียนไม่สนุกกับการเรียน (รุ่ง แก้ วแดง, 2542:51) และจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของผู้วิจัยพบว่ า สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้ แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้ นการนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่ วยผู้เรียนสร้ างความเชื่อมโยงระหว่ าง 4 สห
วิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการจัดการเรียนรู้ท่ไี ม่เน้ นเพียงการท่องจา
ทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้ างความเข้ าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่ านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ ปัญหาและการหาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อค้ นพบใหม่ๆ พร้ อมทั้ง
สามารถนาข้ อค้ นพบนั้นไปใช้ หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5
ประการได้ แก่ (1) เป็ นการสอนที่เน้ นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้ นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้ าทายความคิดของนักเรียน (5) เปิ ด
โอกาสให้ นักเรียนได้ แสดงความคิดเห็น และความเข้ าใจที่สอดคล้ องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุ ดประสงค์ของการจัดการ
เรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ม ศึ ก ษา คื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู เ รี ย นรั ก และเห็น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่ าวิชาเหล่ านั้นเป็ นเรื่องใกล้ ตัวที่สามารถนามาใช้ ได้ ทุกวัน (สาขาฟิ สิกส์
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ม.ป.ป.:ออนไลน์)
ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยรับผิดชอบในรายวิชาฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็ นรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์หรือ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพจะ
ประกอบด้ วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการมีจุดประสงค์ท่สี าคัญคือให้
ผู้เรียนฝึ กและทาความเข้ าใจกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่จี าเป็ นต่อการศึกษาค้ นคว้ าหรือแก้ ปัญหาเชิงปฏิบตั ิ ฝึ กทั้ง
ด้ านความคิดและด้ านลงมือปฏิบัติจริง โดยฝึ กเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเข้ ากับสถานการณ์จริง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนา
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ม ศึ ก ษามาใช้ ใ นรายวิ ช าฟิ สิก ส์วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพที่จั ด ให้ กับ นั ก ศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยรั งสิต และได้ ศึกษาผลการจัดการเรี ย นรู้โ ดยใช้ กรณีศึกษาเครื่ องต้ นแบบเครื่ องบริหาร
กล้ ามเนื้อไหล่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยแบบกรณีศึกษา ที่ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการบูรณาการแบบ
ข้ ามสาขาวิชา โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กบั ชีวิตจริง โดยประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน
หรือสังคม และสร้ างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง ครูผ้ ูสอนกาหนดกรอบของปั ญหากว้ างๆ ให้ นักศึกษาและให้
นักศึกษาระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธกี ารแก้ ปัญหาเอง โดยกาหนดกรอบของปั ญหาดังนี้ (1) ปั ญหาหรือคาถามที่
นักศึกษาสนใจ (2) กาหนดหลักฐานของการดาเนินการของตนเองในแต่ละขั้น และ (3) ความรู้เดิมของนักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( project-based activities)
2. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 120 คน แบ่งเป็ นกลุ่มย่ อยกลุ่มละ 25 คน กลุ่ม
ตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพในภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 25 คน ได้ จากการจับสลากกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่
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3. นิยามของ STEM ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดดังนี้
 S (Science) หมายถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักศึกษาได้ รับความรู้จากรายวิชาหรือ โดยอาศัย
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)
 T(Technology) หมายถึง กระบวนการทางานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ ใน
การแก้ ปัญหา ปรับปรุงแก้ ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ หรือความจาเป็ นของ
มนุษย์ โดยใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 E (Engineering) หมายถึง การสร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้ างสิ่งต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
มนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้
สร้ างสรรค์ช้ นิ งานนั้นๆ
 M(Mathematics) หมายถึง การคานวณ ที่นามาใช้ การสร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือชิ้นงาน
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( project-based activities)
ระยะเวลา 15 สัปดาห์
 สัปดาห์ท่ี 1 ผู้วิจัยอธิบายกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( project-based activities) ให้ กบั กลุ่มตัวอย่ าง
และกาหนดการรายงานความก้ าวหน้ าของการทาโครงการจานวน 4 ครั้งเพื่อรับฟังข้ อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและแก้ ไข
ชิ้นงาน โดยกาหนดให้ สร้ างชิ้นงานที่ใช้ ความรู้ด้านฟิ สิกส์และเชื่ยมโยงกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และร่วมกันกับ
นักศึกษากาหนดให้ บนั ทึกประชุมเป็ นหลักฐานของการดาเนินการของกลุ่มในแต่ละขั้น
 สัปดาห์ท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้ าวหน้ าครั้งที่ 1 พร้ อมกับส่งบันทึกการประชุมการแบ่งหน้ าที่
รับผิดชอบการทางาน และซึ่งมติท่ปี ระชุมกลุ่มตัวอย่างนาเสนอจะทาโครงงานเรื่อง เครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่
 สัปดาห์ท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้ าวหน้ าครั้งที่ 2 พร้ อมกับส่งบันทึกการประชุมการวางแผนงาน
การสืบค้ นข้ อมูล การออกแบบชิ้นงาน
 สัปดาห์ท่ี 10 กลุ่มตัวอย่ างรายงานความก้ าวหน้ าครั้งที่ 3 พร้ อมกับส่งบันทึกการประชุมการจั ดทา
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
 สัปดาห์ท่ี 14 กลุ่มตัวอย่ างรายงานความก้ าวหน้ าครั้งที่ 4 พร้ อมกับส่งบัน ทึกการประชุมการจั ดทา
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์และแก้ ไขตามข้ อแนะนา พร้ อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์
 สัปดาห์ท่ี 15 กลุ่มตัวอย่างนาเสนอโครงงานเรื่อง เครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่หน้ าห้ องเรียน
ของภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการวิจยั
จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ ผ่านกิจกรรมโครงงาน
เป็ นฐาน ( project-based activities) พบว่า
1) การออกแบบและสร้ างเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ กลุ่มตัวอย่างดาเนินการตามนิยามสะเต็มศึกษา
ดั ง นี้ ทบทวนความรู้ วิ ช าฟิ สิก ส์ท่ีเ กี่ย วข้ อ ง (S=Scicence) การเคลื่ อ นที่แ นวราบ การเคลื่ อ นที่ใ นแนวดิ่ง การแยก
องค์ประกอบของแรง สมดุลแรง การบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ การสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้ อง (T=Technology)
อาการและวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการกล้ ามเนื้ออ่อนแรง ออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้ วัสดุท่ีมาประกอบชิ้นงาน
(E=Engineering) โดยการคานวณปริมาณต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการออกแบบสอบถามและการวิเคราะห์ ข้อมู ลจาก
แบบสอบถามที่ใช้ กบั กลุ่มอาสามัคร (M=Mathematics)
2) ผลประเมินการออกแบบและสร้ างชิ้นงาน พบว่ า กลุ่มตัวอย่ าง 1. มีการใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ในการสร้ างเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ 2.มี
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องแต่ยังขาดการพิจารณาในรายละเอียด 3. สามารถทางานสาเร็จภายในเวลาที่กาหนด และเป็ นไปตาม
เงื่อนไข 4. มีการออกแบบวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ และดาเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพได้ และมีการวิเคราะห์ผลแต่ไม่ได้ นาผลการวิเคราะห์มาใช้ พัฒนาชิ้นงาน 5.มีการวางแผนและการทางาน
ร่วมกัน มีการประชุมเพื่อการวางแผนการทางาน แบ่งหน้ าที่ ความรับผิดชอบ 6. มีการอภิปรายและลงข้ อสรุปร่วมกัน
ในประเด็นปัญหาที่พบและทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปที่ 2 การเก็บข้ อมูลการใช้ งานจากกลุ่มอาสาสมัคร
5. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
 รายงานประชุมกลุ่มของนักศึกษา
 แบบประเมินการออกแบบและสร้ างชิ้นงาน เป็ นแบบประเมินแบบรูบิค 4 ระดับ มีรายการประเมิน
ประกอบด้ วย การใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม
ความสาเร็จของงาน ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ การวางแผนและการทางานร่วมกัน ความคิดสร้ างสรรค์ และความคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ,2558 และ Buck Institute for Education , 2015 อ้ างใน สาขาฟิ สิกส์ สสวท.:
ออนไลน์)
6. สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิจัย ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมเป็ บข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การบรรยายข้ อมูล
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการจั ด การเรี ย นรู้แ บบสะเต็มศึกษามาใช้ ในรายวิช าฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ ชี ว ภาพนักศึ กษาจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( project-based activities) กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบ
เครื่องบริหารกล้ ามเนื้อไหล่น้นั มีข้อดีจากวิจัยในครั้งนี้คอื ช่วยให้ ผ้ เู รียนทบทวนความรู้ของตนเอง แบบบูรณาการ มีการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทดลอง ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองสู่ผ้ ูอ่นื ทักษะการทางานเป็ นทีม ทักษะ
ด้ า นการประสานงานและการสื่อสารกับผู้ อ่ ืน พั ฒ นาภาวการณ์เ ป็ นผู้นาและภาวการณ์ของการเป็ นผู้ ต ามที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย สามารถนาความรู้ได้ รับจากการทาโครงงานไปประยุกต์ในการเรียนวิชาชีพต่อไป
สอดคล้ องกับ Sahin, Ayar, and Adiguzel (2014 อ้ างถึงใน นิตยา ภูผาบาง, 2559:33) ที่ได้ ศึกษาผลของกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาต่อการจัดหลักสูตรสาหรับเด็กหลังเลิกเรียนและศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยทาการศึกษา
กับนักเรียนในเขตตะวันออกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้ าใจมุมมอง
ของนักเรียนและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้ าร่วมกิจกรรม จากงานวิจัย
แสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมสะเต็มศึกษา มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ การทางานร่วมกัน และการสืบเสาะหาความรู้
ตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Quang et al. (2015 อ้ างถึงใน นิตยา ภูผาบาง, 2559:33) ได้
ศึกษาการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยการออกแบบของเล่นเชิงเทคนิคของนักเรียนในโรงเรียน ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสะ
เต็มศึ กษา 2) ศึ กษากิจ กรรมสะเต็มศึ กษากับความคิด สร้ า งสรรค์แ ละการเสริ มสร้ า งประสบการณ์ 3) แนะน าการ
ประยุกต์ใช้ กจิ กรรมสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบของเล่นเชิงเทคนิคสาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่ า การบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่ านการออกแบบของเล่ นเชิงเทคนิคสาหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
เวียดนาม ทาให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้และเห็นประโยชน์ท่เี ป็ นรูปธรรม
ส่วนข้ อด้ วยหรือข้ อที่ควรปรับปรุงที่พบในการศึกษาครั้งนี้ของผู้วิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เป็ นรูปแบบที่ผ้ ูเรียนยังไม่ ค้ ุน เคย ในระยะแรกผู้เรียนยังไม่ สามารถเสนอแนวคิดของแต่ ละคนในการ
อภิปรายร่ วมกัน แต่เมื่อผ่านการฝึ กให้ ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนอาจมีแนวทาง
ต่างกันและให้ ทุกคนช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้จึงจาเป็ นต้ องใช้ เวลา
และมีการสื่อสารระหว่ างครูและผู้เรียนในระยะแรกอย่ างใกล้ ชิด แตเมื่อผู้เรียนมีความเข้ าใจในรูปแบบการเรียนรู้จะ
พัฒนาและเป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รียนเพิ่มขึ้น
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สรุปผลการศึกษา
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยแบบกรณีศึกษา ที่ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้ าม
สาขาวิชา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( project-based activities) โดยการจัดการเรียนรู้ท่ใี ห้ นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้
และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กับชีวิตจริง โดยประยุกต์ความรู้และ
ทักษะเหล่านั้นในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือสังคม และสร้ างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง และศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ ที่สอดคล้ องกับ นิยามของ STEM ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ S (Science) พบในส่วนการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้ านวิซกรรมศษสตร์ ด้ านการแพทย์
และด้ านการเก็บข้ อมูลทางสังคมศาสตร์ T(Technology) พบในส่วนกระบวนการทางานที่มีการประยุกต์ความรู้ท้งั ด้ าน
การแพทย์ วิ ทยาศาสตร์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา โดยใช้ ค วามรู้ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ E
(Engineering) พบในส่ ว น การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเครื่ อ งต้ น แบบบริ ห ารกล้ า มเนื้ อไหล่ โดยอาศั ย ความรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ และ M(Mathematics) พบในส่วนการคานวณใน
การสร้ างสรรค์ส่วนต่างๆของเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่ รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
ใช้ นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร
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