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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เปนกระบวนการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน สามารถปรับปรุงแกไขชิ้นงาน
ไดตลอดเวลา อีกทั้งยังชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานความรอน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 35 คน โดยการเลือกแบบตามสะดวก
ซึ่งเปนนักเรียนหองที่ผูวิจัยไดรับผิดชอบสอน ผูวิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 3 แผน โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรู ตามแนวทางของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2560) ประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการกำหนดปญหา 2) ขั้นรวบรวมขอมูล และแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา 3) ขั้น
วิธีการแกปญหา 4) ขั้นวางแผนและดำเนินการแกปญหา 5) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และ 6) ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหา
หรือชิ้นงาน และขั้นนำเสนอวิธีการแกปญหา หรือผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน เนื้อหาที่ใชคือเรื่องพลังงานความรอน ไดแก
ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร เทอรมอมิเตอรและหนวยวัดอุณหภูมิ และการถายโอนพลังงานความรอนและการ
นำไปใชประโยชน ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู พบวา คาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลอง
มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 และความเหมาะสมของภาษาและการนำไปใชมีคาอยูระหวาง 3.33 - 4.52 นักเรียนที่เรียน
ดวยแผนการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -24.150, p= .000) โดยการจัดการเรียนรูนักเรียนไดออกแบบพัฒนาชิ้นงานและไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมไดแสดงความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรครบทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก ความคิดคลองทางวิทยาศาสตร
ความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตร ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร และความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร
คำสำคัญ : แผนการจัดการเรียนรู กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พลังงานความรอน ความคิดสรางสรรคทาง
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Abstract

Engineering design process is a step-by-step working process and can be used to improve any
work pieces or product at any time. Based on related literature, it also can be used to enhance scientific
creativity. The objective of this research was to develop learning lesson plans using engineering design
process in the topic of thermal energy to enhance students’ scientific creativity. The samples in this
research consisted of thirty five seventh grade students using convenience sampling which the researcher
responsible to teach. The researcher developed three learning lesson plans using engineering design
process as a learning model proposed by the Promotion of Teaching Science and Technology ( 2017) .
There were six steps consisting of 1) problem identification, 2) related information search, 3) solution
design, 4) planning and development, 5) testing, evaluation and design improvement, and 6) presentation.
The scientific concept used in this study was thermal energy consisted of 3 sub concepts; thermal and
changes in the state of matters, thermometer and temperature unit and thermal energy transfer and
utilization. The content validity of the lesson plans revealed that the congruence coefficients were in the
range between 0.67-1.00 and the appropriateness of language and utilization were in the range between
3.33 - 4.52. In addition, students who learned with these lesson plans gained the higher mean score of
scientific creativity comparing to the pre-test mean score at the .05 level of statistical significance ( t = 24.150, p= .000) . Students could design and develop the work pieces from the assignments by
themselves. They also had chances to work in groups and present their scientific creativity in 4
components which were scientific fluency, scientific flexibility, scientific originality and scientific
elaboration.
Keyword: Learning Lesson Plan, Engineering Design Process, Thermal Energy, Scientific Creativity
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (Scientific Creativity) เปนหนึ่งในทักษะการคิดที่จำเปนตอการพัฒนา
ประเทศใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)บุคคลใดที่มีทักษะดังกลาวจะทำใหสามารถมองสิ่งรอบตัวและนำสิ่งนั้นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม อีกทั้งความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเปนหนึ่งในทักษะที่สำคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ควรมุงพัฒนาใหแกเยาวชน (Partnership for 21st Century Skills, 2015) และบุคคลในชาติ ดังจะเห็น
ไดจากทุกประเทศลวนตองการพัฒนาคนใหมีความคิดสรางสรรค เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตองการคนที่มีความคิด
สรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใตที่อยูในทวีปเอเชียยังเรงพัฒนาคนใน
ประเทศใหมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม เพื่อแกปญหาที่มีความซับซอนทั้งยังสามารถใชความรูแบบบูรณาการใน
การแกปญหาได (สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค, 2563) โดยความคิดสรางสรรคสามารถชวยแกปญหาในการทำงาน
หรือในชีวิตประจำวัน กลาวคือ สามารถสรางงานใหมีความใหมและไมซ้ำใคร หากทำการสงเสริมใหเยาวชนในชาติใหมี
ความคิดสรางสรรคแลวจะทำใหประเทศชาติเกิดการพัฒนาและเจริญกาวหนาไดในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สามารถสรางนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐสงขายทั้งในและนอกประเทศ หรือดานสิ่งแวดลอม สามารถสรางสิ่งประดิษฐที่ชวย
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ลดการใชสิ่งของที่ทำลายสิ่งแวดลอมได เปนตน (กรกนก พากิ่ง, 2558) สำหรับประเทศไทยเองนั้นไดมุงเนนการสงเสริม
ความคิดสรางสรรคใหกับเยาวชนเชนเดียวกับนานาประเทศดังจะเห็นไดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดระบุความคิดสรางสรรคเปนหนึ่งในสมรรถนะสำคัญของผูเรียนในทุกระดับชั้น นอกจากนี้จากนโยบาย
Thailand 4.0 ซึ่งเปนนโยบายการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ไดเสนอระบบการเรียนการสอนแบบใหม หรือที่เรียกวา
Education 4.0 โดยนโยบายนี้ไดมุงเนนการสรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 2559) เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายในการปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งการสรางนวัตกรรมนั้น
ตองอาศัยพลเมืองในประเทศที่สามารถทำงานไดอยางเปนระบบ มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค โดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร และสามารถใชสื่อเทคโนโลยีได อยางไรก็ตาม นักเรียนไทยยังคงมีปญหาทางดานความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ยังคงถนัดการคิดลอกเลียนแบบหรือยังเห็นครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู มากกวาการพยายามคิดหรือ
คนควาดวยตนเอง (ศศิพิมล ประพินพงศกร, 2560)
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีจุดเริ่มตนมาจากการไดรับฐานความคิดของขั้นตอน
การทำงานอยางมีระเบียบแบบแผนของวิศวกรนำโดย John D. Runkle ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีประจำมลรัฐ
Massachusetts ได น ำแนวคิ ด นี ้ ม าฝ ก ให ก ั บ วิ ศ วกร โดยมี ข ั ้ น ตอนการทำงาน 6 ขั ้ น คื อ ขั ้ น ระบุ ป ญ หา (Problem
Identification) ขั้นรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา (Related Information Search) ขั้นออกแบบวิธีการ
แก ป  ญ หา (Solution Design) ขั ้ น วางแผนและดำเนิ น การแก ป  ญ หา (Planning and Development)ขั ้ น ทดสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) และขั้น
นำเสนอวิธี ก ารแก ป  ญ หา ผลการแกป ญหาหรือชิ้ น งาน (Presentation) (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี, 2560) ซึ่งตอมาขั้นตอนดังกลาวไดถูกนำมาใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร แตเปนการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังงานวิจัยของ ภัสสร ติดมา (2558) ไดศึกษาความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบรางกายมนุษย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีกลุม
ตัวอยางจำนวน 48 คน พบวา การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียน โดยนักเรียนไดคะแนนความคิดสรางสรรคเฉลี่ยตั้งแตรอยละ79 ขึ้นไป ซึ่งความคิดสรางสรรคดานที่นักเรียน
สามารถพัฒนาไดมากที่สุดคือ ความคิดริเริ่ม รองลงมาคือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และนอยที่สุดคือ ความคิด
ละเอียดลออ ซึ่งการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้จะตองอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ และสราง
ชิ้นงานใหม ๆ (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556)
เนื้อหาเรื่องพลังงานความรอนเปนองคความรูทางวิทยาศาสตรที่มีความสำคัญอยางมากตอการดำเนินชีวิตของ
มนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดังจะเห็นไดจากการนำความรูเรื่อง พลังงานความรอน มาใชประโยชนอยางหลากหลายเชน
ทางดานอุตสาหกรรม จากที่กลาวมาขางตน เรื่องพลังงานความรอน เปนพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนหรือ
ประชาชนควรรู โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ไดมีการบรรจุ เรื่องพลังงานความรอน ไวในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร
กายภาพ ในมาตรฐาน ว 2.3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ถึงแมวาแนวคิดเรื่อง พลังงานความรอนจะมีความสำคัญ แต
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวานักเรียนเปนจำนวนมากประสบปญหาการนำองคความรูเรื่องพลังงานความรอนไป
ปรับใชในชีวิตประจำวัน สอดคลองกับ Schachter (2012) ไดทำการศึกษานักเรียนในเกาหลีใต ที่มีอายุ 11 ป ในการนำ
องคความรู เรื่องพลังงานความรอน ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน พบวา ในสถานการณจำลองการเก็บความเย็นของ
น้ำแข็งดวยผาหนาและอะลูมิเนียมฟอยล ปรากฎวานักเรียนเลือกที่จะใชผาหนาในการหุมน้ำแข็งแทนที่จะเลือกอะลูมิเนียม
ฟอยล ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักเรียนยังไมเขาใจองคความรูทางวิทยาศาสตร เรื่องการถายโอนพลังงานความรอน อีกทั้งจาก
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งานวิจัยของ บุญสวน ศรีเชียงสา (2552) สะทอนใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน
เรื่อง พลังงานความรอน อยูในเกณฑต่ำ สาเหตุที่นักเรียนประสบปญหาการเรียนรูเรื่องพลังงานความรอน เนื่องจากการสอน
ของครูไมไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2541) จึงสงผลใหการจัดการเรียนรู
ไมบรรลุผลตามจุดประสงค ซึ่งสอดคลองกับ Bloom (1982) โดยระบุวากลไกสำคัญที่ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูคือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน
การวางแผนการจัดการเรียนรูมีสวนสำคัญที่ทำใหการจัดการเรียนรูประสบความสำเร็จ โดยการวางแผนการ
จัดการเรียนรูของครู ภายใตกรอบเนื้อหาสาระที่ตองการเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พรอมทั้งกำหนดจุดประสงค วิธีการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค อีกทั้งยังรวมไปปถึงการใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย พรอมวิธีวัดผล
ประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558) แผนการจัดการเรียนรูมีความสำคัญตอ
การจัดการเรียนรูเปนอยางมาก โดยแผนการจัดการเรียนรูเปนหลักฐานที่แสดงถึงการเปนครูมืออาชีพ มีการเตรียมพรอม
ลวงหนา สะทอนใหเห็นถึงการใชเทคนิคการสอน สื่อนวัตกรรม และจิตวิทยาการเรียนรูมาประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพ
ของนักเรียนที่ตนเองสอนอยู นอกจากนี้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมยังสามารถ
ชวยทำใหแผนการจัดการเรียนรูเกิดความนาสนใจโดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนชวงวัยที่อยากคิด อยาก
ทดลองทำสิ่งแปลกใหม นอกจากนี้การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมยังสามารถชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการจัดการเรียนรู (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553)
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นประโยชนของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานความรอน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยมุงหวังใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวันไดและ
ยังเปนแนวทางในการวางรากฐานทางความคิดใหกับเยาวชน นำไปสูการตอยอดทางความคิดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานความรอน เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในงานวิจัย
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 550 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2563 จำนวน 35 คน โรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกแบบตามสะดวก ซึ่งเปนนักเรียนหองที่ผูวิจัย
รับผิดชอบ
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวแปรตาม
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
เนื้อหาที่ใชในงานวิจัย
เนื้อหาที่ใชในงานวิจัย เปนเนื้อหาเรื่อง พลังงานความรอน ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้
1. ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร (แบบจำลองอนุภาคของสสาร)
2. เทอรมอมิเตอรและหนวยวัดอุณหภูมิ
3. การถายโอนพลังงานความรอนและการใชประโยชน
กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดทราบการกำหนดสาระการเรียนรู โดยในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ ซึ่งเปนสาระที่ใกลตัวสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยเฉพาะในมาตรฐาน 2.3
มุงเนนการทำความเขาใจพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจำวัน มุงเนนใหนักเรียนสามารถสรางแบบจำลองเพื่อนำไปปรับใชไดจริงในชีวิตประจำวัน
1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ไดทราบการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรที่อิงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แตกตางที่ครูแตละระดับชั้นจะเปนผูออกแบบการจัดการเรียนรูตามบริบทของ
นักเรียนเอง
1.3 ศึกษา ทฤษฎี และหลักการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering
design process) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดเลือกใชตามแนวทางของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2560) เนื่องจากลำดับขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความงายเมื่อนักเรียนลง
มือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.3.1 ขั้นการกำหนดปญหา
1.3.2 ขั้นรวบรวมขอมูล และแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา
1.3.3 ขั้นวิธีการแกปญหา
1.3.4 ขั้นวางแผนและดำเนินการแกปญหา
1.3.5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน
1.3.6 ขั้นนำเสนอวิธีการแกปญหา หรือผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน
1.4 การกำหนดโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร แสดงดังตารางที่ 1
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ตาราง 1 ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการ
หัวขอการเรียนรู
เรียนรูที่
1
ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร(แบบจำลองอนุภาคของสาร)
2
เทอรมอมิเตอรและหนวยวัดอุณหภูมิ
3
การถายโอนพลังงานความรอนและการนำไปใชประโยชน
รวมจำนวนคาบ

เวลาที่ใช (คาบ)
4
4
4
12

1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอนดวยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยแตละแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู สาระสำคัญ สมรรถนะสำคัญ
สาระการเรียนรู จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 ชิ้นงานหรือภาระงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สื่อการสอน แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล การบูรณาการกับกลุมสาระ
อื่น ๆ คุณธรรมและคานิยม 12 ประการที่สอดแทรก และใบกิจกรรม
1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นพิจารณาความถูกตองเนื้อหาและความเหมาะสมดานการใช
ภาษาและการนำไปใช และปรับปรุงแกไข
1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูฯ ที่ไดแกไขเรียบรอยแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ดานวิทยาศาสตรศึกษา
และการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความสอดคลอง (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) พิจาณาที่คาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (ลวน สายยศ, 2543) และพิจารณาความเหมาะสมดานภาษาและการ
นำไปใช
1.8 นำแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน ดวยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ที่กลุม
ตัวอยางที่ เปนเด็กเกง ปานกลาง และออน จำนวน 35 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ขั้นการจัดการเรียนรู
ภาษาที่ใช ระยะเวลาที่ใชในการทำกิจกรรม และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการคำนวณคาความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะห คา IOC ของแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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รวมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ

หัวขอประเมิน
1. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. จุดประสงคการเรียนรูมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู
3. กิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4. กิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลองกับสาระสำคัญ
5. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองตอการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
7. สื่อการเรียนรูมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
8. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

1.00

0.67

1.00

1.00
1.00
1.00
0.67

0.67
0.67
0.67
0.67

1.00
0.67
0.67
0.00

0.67

1.00

1.00

0.67
0.67

1.00
0.67

0.67
0.67

2. ผลการคำนวณความเหมาะสมของสถานการณและขอคำถาม ของแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห ความเหมาะสมของสถานการณและขอคำถาม ของแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หัวขอประเมิน
1. จุดประสงคการเรียนรูถูกตองตามหลักการเขียน พฤติกรรมที่
กำหนดสามารถวัดและประเมินผลได
2. กิจกรรมการเรียนรูที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรูมีความเปนไป
ไดในการนำไปสอนจริง
3. กิจกรรมการเรียนรูที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรูมีความ
เหมาะสมดานเวลาและการนำไปใช
4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
มีความเหมาะสมตอการนำไปใชตามที่ระบุในแผน
5. เนื้อหามีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตามธรรมชาติของวิชา
6. สื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู
7. การวัดและประเมินผลมีเกณฑที่ชัดเจน เขาใจงาย
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รวมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
แผนที่ 1
แผนที่ 2 แผนที่ 3
4.67
4.67
4.67
4.33

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.33

4.33

4.33

4.67
4.67
4.33

4.67
4.67
4.33

4.67
4.33
4.33

ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู พบวา คาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลองมีคาอยู
ระหวาง 0.67-1.00 และดานความเหมาะสมของภาษาและการนำไปใชโดยมีคาอยูระหวาง 3.33-4.52 แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรูมีความสอดคลองและพรอมที่จะนำไปใชได ทั้งความเหมาะสมดานภาษา และการนำไปใชในระดับปานกลาง
ถึงมากที่สุด ซึ่งรายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ไดแก กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการวัดประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ทั้งนี้ผูวิจัยได
ดำเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ
2. แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ที่กลุมตัวอยางที่ เปนเด็ก
เกง ปานกลาง และออน จำนวน 35 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ขั้นการจัดการเรียนรู ภาษาที่ใช และ
ระยะเวลาที่ใชในการทำกิจกรรม พบวา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 1 การกำหนดปญหาคำถามยังไมชัดเจน สังเกตได
จากที่นักเรียนยังตองถามวาตองสังเกตน้ำทั้ง 3 แกว ในประเด็นใดบาง และในขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล เกณฑการ
ประเมินผลยังไมชัดเจน สังเกตไดจากที่นักเรียน ในขณะที่ทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานนักเรียนยังสอบถามครูวาตองทำ
ใหอนุภาคเคลื่อนที่ดวยหรือไม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 3 ขั้นวิธีการแกปญหาคำถามนำยังไมกระตุนให
นักเรียนลงมือออกแบบ สังเกตไดจากที่นักเรียนยังไมมีความกระตือรือรนที่จะสรางชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล เวลานอย สังเกตไดจาก
นักเรียนยังไมสามารถทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานไดสำเร็จแตหมดเวลากอน
ปรับแกไขแผนการจัดการเรียนรูอีกครั้ง และนำไปใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดปรับแกแผนการ
จัดการเรียนรูดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 1 การกำหนดปญหาคำถามยังไมชัดเจน ผูวิจัยได
ปรับแกจาก ใหนักเรียนสังเกตน้ำทั้ง 3 แกว แตไมไดระบุประเด็นการสังเกต เปนระบุประเด็นการสังเกต คือ สถานะ รูปราง
การเคลื่อนไหวของสาร เปนตน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 3 ขั้นวิธีการแกปญหาคำถามนำยังไมกระตุนให
นักเรียนลงมือออกแบบ ผูวิจัยไดปรับแกจากครูยางเนื้อหนาชั้นเรียนและถามคำถามนักเรียน เปนเมื่อครูยางเนื้อหนาชั้น
เรียนจนสุกใหนักเรียนแตละกลุมไดชิมกอนการนำเขาสูคำถามวาจะมีการสังเกตไดอยางไรวาเนื้อสุกแลว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ในการจัดการเรียนรูขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล เวลานอย ยังไมสามารถไดผลการ
จัดกิจกรรมเทาที่ควร ผูวิจัยใชหลังเลิกเรียนชวยกันสรุปผลการทดลอง
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตาราง 2 แสดงผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมรายดาน
ผลการวิเคราะห
กอนเรียน
หลังเรียน
องคประกอบ
คะแนนเต็ม
�
�
S.D.
S.D.
X
X
ความคิดคลองทางวิทยาศาสตร
5
2.40
0.65
3.94
0.64
ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร
5
2.49
0.66
3.94
0.54
ความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตร
5
2.34
0.54
3.69
0.47
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร
5
2.37
0.65
3.57
0.61
รวม
20
9.60
3.15
15.14
2.26
จากตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรายดาน จากการประเมินความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียน พบวา ความคิด
� = 3.94,S.D. = 0.64)
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรดานที่นักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความคิดคลองทางวิทยาศาสตร (X
� = 3.94,S.D. = 0.54) รองลงมาคือความคิดยืดหยุน ทางวิทยาศาสตร(X
�=
และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร (X
� = 3.57,S.D. = 0.61) ตามลำดับ
3.69,S.D. = 0.47) และความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร (X
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ความคิด
n df คะแนน Max Min
S.D.
t
p
x�
สรางสรรคทาง
เต็ม
วิทยาศาสตร
กอนเรียน
35 34
20
13
8
9.6
1.26
-24.15*
.000
หลังเรียน
35 34
20
18 12 15.14 1.29
*ระดับนัยสำคัญที่ .05

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (t = -24.15, p = .000)
อภิปรายผล
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมิน โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 แสดงวา
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานความรอน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่สรางขึ้นเปนไปตามเกณฑตั้งแต .50 ขึ้นไป ซึ่งสามารถนำไปใชได
สอดคลองกับ บุญชม ศรีสะอาด (2556) ที่กลาววา คาดัชนีความสอดคลองจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ .50 จึงจะถือวา
ขอคำถามนั้นสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค
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2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู เรื่องพลังงานความรอน ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเมื่อพิจารณา
ตามคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา กอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเทากับ 9.60 และ 3.15 ตามลำดับ และหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.14 และ 2.26 ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมีผลตอพัฒนาการความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น เนื่องจากในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดทำการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
เพื่อให น ัก เรี ยนเกิด การสรา งองคค วามรู  ชิ้น งาน หรือนวัตกรรม ไดดว ยตนเองโดยใช ค วามรู แ ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สอดคลองกับ ศรายุทธ ชาญนคร (2558) ที่ไดกลาววาหากนักเรียนไดนำเอาความรูหรือประสบการณเดิมมาใช
ในการสรางชิ้นงานดวยตนเอง จะทำใหนักเรียนเกิดแนวคิดใหม ๆ สามารถรังสรรคผลงานที่ไมซ้ำใคร อีกทั้งยัง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ใชในการวิจัยนี้เปนการนำเอา
ขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใชในการดำเนินกิจกรรมโดยในแตละขั้นตอนจะตองใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่เปน
ระบบ ผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทำการสืบคนดวยสื่อเทคโนโลยีที่ตนเองสามารถเขาถึงได
2. เพื่อใหการจัดการเรียนรูดำเนินไปอยางสะดวก กอนการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนควร
เตรียม อุปกรณ สื่อการจัดการเรียนรูในกิจกรรมขั้นตาง ๆ ใหครบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. อาจมีการใชเครื่องมือฉบับนี้ควบคูกับเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ เชน แบบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรที่เปนมาตรฐาน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ใบงาน ใบกิจกรรม และการสัมภาษณ เพื่อใหสามารถ
สะทอนความสามารถของนักเรียนตามองคประกอบไดชัดเจนมากขึ้น
2. จากการวิจัยพบวา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนไดแสดงใหเห็นวามีการคิดแกปญหายังไมดี
เทาที่ควร จากการสรางชิ้นงานของนักเรียนเมื่อถึงขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานหากชิ้นงานเกิดปญหาหรือไม
ชิ้นงานไมมีประสิทธิภาพนักเรียนจะแกปญหาไดชา ในการจัดทำวิจัยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในครั้งตอไปอาจจะพัฒนาหรือสงเสริม ทักษะการแกปญหา เพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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