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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ ออนไลน์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 3) ศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโพนทอง
วิทยาคาร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ออนไลน์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.75 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 
(E2)  คิดเป็นร้อยละ 80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มีทักษะความคดิสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ ดี และ 4) นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM, สื่อสังคมออนไลน์, ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
 The objectives of the research were 1) to develop STEM-based learning activities through 
online social media for grade 6 based on the 80/80 standardized criteria efficiency, 2) to compare 
the achievement of the 6th grade students before and after using STEM-based learning activities 
through online social media, 3) to assess creative thinking skills of the students after using the 
STEM-based learning activities through online social media, 4) to study the satisfaction of the 
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students with the learning activities through online social media. The sample subjects were 
twenty 6th grade students at Phonthongwitayakarn school, Renu Nakhorn District, Nakhon Panom 
Province in the second semester of 2017. They were selected by simple random sampling.  
The instrument were STEM-based learning activities through online social media, an achievement 
test, a creative thinking skills test, and a questionnaire. The statistics were used mean and 
standard deviation, and t-test dependent was used for hypothesis testing. 
 The research results indicated that 1) STEM-based learning activities through online social 
media was process rated (E1) with 80.50 percent and efficiency of (E2) with 80.50 percent. So that 
the efficiency value of the STEM-based learning activities through online social media was 
81.75/80.50. 2) The 6th grade students learning by STEM-based learning activities through online 
social media found that the average achievement of the student after using the STEM-based 
learning activities through online social media was significantly higher than that before using the 
activities at the .05 level. 3) The 6th grade students learning by STEM-based learning activities 
through online social media Creative skills are based was at a high level. And 4) The 6th grade 
students satisfaction with STEM teaching and learning by using social media the overall 
satisfaction of the student with the learning activities through online social media was at a 
highest level. 
Keywords: STEM-Based Learning Activities, Online Social Media, Creative Thinking Skills 
  

บทน า 
ในการมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาสามารถเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills ที่ครอบคลุม 4C คือ Critical 
Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การท างานร่วมกัน) และ 
Creativity (การคิดสร้างสรรค์) [1] ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนเป็น
กระบวนการคิดของสมองมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไปประยุกต์
ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือ
รูปแบบความคิดใหม่ [2] จากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 [3] พบว่า จากผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายนอกรอบที่ 3 (ปี 2554 -228) [4]  
ได้กล่าวถึงจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน ด้านผลการจัดการศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มคีุณภาพต่ ากว่าระดบัดี และด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนของครู และแบบวัด แบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขข้อบกพร่องของครูแต่ละคน  
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง การน าปัญหาที่เกิดจากบันทึกหลังสอน มาจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยังไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ขาดสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลการพัฒนา
ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันการสร้างผลงานทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรม ตั้งแต่ระดับอ าเภอไปจนถึงระดับจังหวัด มีผลงานที่พัฒนาขึ้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจส าหรับกรรมการที่
ให้คะแนนผลงาน ส่งผลให้ได้อันดับในการแข่งขันทางวิชาการออกมาไม่ดี แต่แสดงให้เห็นถึงระดับทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนในการออกแบบผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะความคิด
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สร้างสรรค์ ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ช้ินงานออกมาได้ด้วยตนเอง และครูมีความ
ต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยภาพรวมให้อยู่ในระดับดีขึ้น  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นการน าจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู้ของ
แต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้ เรียนน าความรู้ทุกศาสตร์  มาใช้ในการแก้ปัญหา  
การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ ให้ความรู้หลาย
สาขาวิชาร่วมมือกัน เพราะในการท างานจริงหรือในการใช้ชีวิตประจ าวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างาน
ทั้งสิ้น ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ  รัฐบาลได้มีนโยบายการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 
การบูรณาการทั้งสี่วิชาเข้าด้วยกัน ท าใหใ้นปจัจุบันมีการใช้ค าว่า STEM กันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยเหตุผลการให้
ความส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านนี้ [5] Lantz [6] ได้สรุปว่าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษาเป็นการส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพการสอนและประเมินผลของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนได้
พัฒนาจากการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล่าวคือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดเพื่อก าหนดกรอบ
หรือขอบเขตที่จะศึกษา โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานสู่การออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของโลกปัจจุบัน ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงเป็นแนวทางการ
จัดการศึกษาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สังคมปัจจุบัน และความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความ
เชื่อมโยงท่ีจะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนการสอนได้ [7]  

สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างส าคัญในยุคโลกแห่งการสื่อสารเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้เรียน  
มีความสามารถในการใช้สังคมออนไลน์  และเมื่อได้รับค าแนะน าจากผู้สอนพวกเขาสามารถน าความรู้นั้นมา
ผสมผสานเข้ากับวิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า [8] การเรียนออนไลน์ช่วย
เสริมสร้างทั้งความรู้และช่วยพัฒนาทักษะความสามารถ โดยงานวิจัยของพัชนี เจียระผกานนท์ และณัฐพล ร าไพ [9] 
ได้กล่าวไว้ การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่มีการน าเสนอเนื้อหาและขั้นตอนการเรียนที่ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังเรียน สอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม [10]  
ได้พบผลการวิจัยในแนวเดียวกันว่า การเรียนผ่านสื่อสังคมมีความสะดวกกับนักเรียน และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน เป็นผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ช้ินงาน
หรือผลงานได้อยู่ในระดับดีมาก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM โดยใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาผลงานความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้วิธีใหม่ โดยแนวคิดเบื้องต้นนั้นมุ่งที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนในลักษณะเสริมการเรียนปกติได้ ผู้เรียนสามารถศึกษาทบทวนได้ตาม  
ความพร้อมของตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM ที่ผู้สอนจัดท าขึ้นใช้งานโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นอกเวลาเรียน เพื่อที่จะขอค าปรึกษาแนะน าคิดสร้าง
ผลงานเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ได้
รูปแบบการเรียนการสอนอันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาตามกระบวนการของ STEM ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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 1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 1.3 เพื่อศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  

1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 สะเต็มศึกษา 
  พรทิพย์ ศิริภัทราชัย [5] กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการข้ามสาระวิชา (Interdisciplinary 
Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชา
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นเทคนิคมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างผลงาน สอดคล้องกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [11] กล่าวว่า แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ ใน 4  
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถสรุปขั้นตอนในการ
จัดการเรียนการโดยใช้ STEM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงกับ STEM ที่สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรมขั้นตอนที่ 5 
ทดสอบและประเมินผล และขั้นตอนท่ี 6 น าเสนอผลของนวัตกรรมที่พัฒนาได้ [11], [12], [13] 
 2.2 สังคมออนไลน์  
  พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ [14] ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร  
ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้่งสารและผูร้ับสาร หรือ
ผู้รับสารด้วยกันเอง สามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือบล็อก (Blogging) ทวิต
เตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการ
แบ่งปนัสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) โดย ก าพล วิลยาลัย [15] ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่
สร้างสรรค์การเรียนรู้ของนักเรียน ครูควรพิจารณาเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ให้เหมาะสม รวมถึงการ
มอบหมายงาน ควรสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างถูกวิธี ครูผู้สอนควรน า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักเรียนให้ความสนใจ เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
เช่น สร้างกลุ่มใน เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน เมื่อครูได้แจก
เอกสารใบความรู้ หรือมอบหมายภาระงานใดๆ ในห้องเรียนแล้ว ครูก็สามารถโพสไฟล์เอกสารใบความรู้หรือไฟล์
รายละเอียดภาระงานในรูปแบบของไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก และไลน์ ตัวอยา่งดังกล่าวข้างต้น
นับเป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ แนวคิดการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอนใช้เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ ใช้เป็นแหล่ง
ส าหรับการสืบค้นอ้างอิง ใช้ส าหรับการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ใช้ในการสื่อสารข้อความภายหลังการสอนหรือ 
จบบทเรียนในช้ันเรียน ใช้ในการอภิปรายกลุ่มเชิงสร้างสรรค์  
  สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ ช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์และการวิจารณ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นสื่อช่วย
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เสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุ มีผล เป็นสื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น  
สื่อสังคมออนไลน์ในหลากหลายประเภทเป็นสื่อการศึกษาที่ต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในสังคม
อย่างแน่นอน โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ประกอบด้วยการ ปฐมนิเทศ และการจัดกลุ่ม 2) ขั้นการเรียนการสอน ประกอบด้วย การทดสอบการเรียน  
การน าเสนอเนื้อหา และการสรุป และสร้างช้ินงาน 3) ขั้นสรุป ประกอบด้วย การน าเสนอผลงานและประเมินผล  
การเรียน ในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเฟซบุ๊ก, ยูทูป และกูเกิลแอปพลิเคชันมาใช้ในการวิจัยเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่
ใช้อย่างแพร่หลายและเหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
 2.3 ความคิดสร้างสรรค์ 
  กิลฟอร์ด [16] กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง  
ซึ่งมีองค์ประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการ
แต่งเติมและให้ค าอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว และส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [17] ให้ค านิยามของทักษะการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างแนวคิด
ใหม่แสวงหาและพิจารณาทางเลือกที่ หลากหลายพลิกแพลง ปรับเข้าหา แนวทางส ารวจทางเลือกที่เหมาะสมและ  
ทั้งข้อตกลงที่ท้าทาย ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งเป็นความสามารถใน
การแต่งเติม และให้ค าอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผล หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล โดยน า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ  ที่แปลกใหม่ 
[18]  โดยความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบตามแนวคิดของกิลฟอร์ดอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ความคิดริเริ่ ม 2) ความคิด
คล่องแคล่ว 3) ความคิดยืดหยุ่น และ  4) ความคิดละเอียดลออ [19] ซึ่งเทคนิควิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถท าการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการตรวจสอบคุณภาพของผลงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน จะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่นักเรียนจัดท าขึ้น มีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่
ชัดเจน โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า รูบริค (Rubric)  [20] 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   พัชนี เจียระผกานนท์ และณัฐพล ร าไพ [9] ได้ศึกษา การใช้สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิด
ใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้าง
ความคิดใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.27/82.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
หลังจากการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิด
ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด 
   บุญลอย  มูลน้อย, เฉลิมพร ทองพูน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และวิษณุ ธงไชย [21] ได้วิจัยเรื่อง ผลการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ที่เพิ่มทักษะการคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การวิจัยพบว่า 1) ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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  มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ [22] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์
ช้ินงาน เรื่อง พลังงานรอบตัวเรา พบว่า 1) โดยชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 80.76/81.52 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความสามารถใน
การสร้างสรรค์ช้ินงานหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ช้ินงานอยู่ใน
ระดับดี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.3 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์รายวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จ านวน จ านวน  
2 ห้องเรียน รวม 50 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยการจับฉลาก (Simple random sampling) 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอให้ออก
หนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องมือในการวิจัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย 
 3.2 การเตรียมกลุ่มทดลอง จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียน พร้อมทั้งท าเรื่องขออนุญาตทางโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ผู้วิจัยช้ีแจงขั้นตอนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นตอนการสอน และ
ขั้นประเมินผลแก่ครูผู้สอนและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
     3.4 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ท าการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิด STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาในการทดลอง จ านวน  
10 ช่ัวโมง พร้อมท้ังท าแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน จากนั้นท าการน าเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์หลัง
เรียนคาบสุดท้ายของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยให้ครูเป็นคนให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubrics) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของกิลฟอร์ดที่ประกอบด้วย 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดคล่องตัว 
3) ความคิดยืดหยุ่น และ 4) ความคิดละเอียดลออ ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
หลังจากจบการเรียนการสอนตามรูปแบบแล้ว 
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  3.5 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน และแปลผล
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM  
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์  

 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)   
โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [23]   
                                    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพระดับความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด [20] โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  
   ช่วงคะแนน    ระดับคณุภาพ 
   คะแนน  9-12       ดี 
   คะแนน  5-8            พอใช้ 
   คะแนน  0-4     ต้องปรับปรุง 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (กลุ่มตวัอย่าง 20 คน) 

ประสิทธภิาพกระบวนการ (E1) ประสิทธภิาพของผลลัพธ์ (E2) 
80/80 81.75 80.50 

 จากตารางที ่1 พบว่า  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 81.75/80.50  แสดงว่า  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  ก่อนเรียนและหลังเรียนการทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน ก่อนเรียน – หลังเรียนโดยการทดสอบการแจกแจงโค้งปกติกรณี Univariate ด้วย 
Kolmogorov-Smirnov และสถิติ Shapiro-Wilk ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่  2 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการแจกแจงโค้งปกติกรณี Univariate 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre-test .131 20 .200* .951 20 .379 

Post-test .191 20 .053 .947 20 .330 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

   จากตาราง 2 พบว่า การวิเคราะห์สถิติ Kolmogorov-Smirnov และสถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ (Sig > 0.05 ที่ตั้งไว้) สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
 จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  ก่อนเรียนและหลังเรียนการทดสอบ 
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน ใช้สถิติ t – test แสดงผลดังตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 n=20 
การทดสอบ   S.D. t P-value 

ก่อนเรียน 12.50 2.87 
17.94* 0.00 

หลังเรียน 24.50 2.16 

* ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 12.50 และหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ย 24.50 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
3. ผลการศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
   ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

        n=20 
ที่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด   SD. ระดับความคิดสร้างสรรค ์
1. คิดคล่องแคล่ว 10.35 0.50 ดี 
2. คิดยืดหยุ่น 10.15 0.50 ดี 
3. คิดริเร่ิม 10.70 0.47 ดี 
4. คิดละเอียดลออ 10.10 0.55 ดี 

โดยรวม 10.33 0.51 ดี 
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 จากตารางที่ 4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 4 ด้าน ได้แก่ คิดคล่องแคล่ว   
คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.33 คะแนน SD.=0.51 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑ์แล้ว อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี ทุกด้าน 
 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 แสดงผลดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงผลดังตารางที่ 

รายการ  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านเน้ือหา 4.49 0.50 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.56 มาก 
3. ด้านสื่อการสอน 4.53 0.50 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 4.60 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.75 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) มีคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 80.50 ดังนี้ E1/ E2 = 81.75/80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM และออกแบบกิจกรรมตามเทคนิคของ STEM 6 ขั้นตอนตามที่
สังเคราะห์ไว้  ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยง กับ STEM ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบและประเมินผล และ
ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอผลของนวัตกรรมที่พัฒนาได้  โดยกิจกรรมถูกออกแบบ พัฒนา ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ 
ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาคุณภาพของเครือ่งมือและน ามาปรับปรงุแก้ไขให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบั
ความสามารถของนักเรียน และได้ท าการทดลองใช้เครื่องมือ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 3 คน ขนาดกลาง 
9 คน และภาคสนาม จ านวน 20 คน เพื่อน าผลมาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้สามารถน าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่ง STEM เป็นแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือช้ินงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างผลงาน สามารถช่วยให้
นักเรียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ อีกท้ังยังมีสื่อสังคมออนไลน์ในข้ันตอนการสอน โดยขั้นตอนในการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคม
ออนไลน์ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นการเรียนการสอน และ 3) ขั้นสรุป โดยเฟซบุ๊กเป็นช่องทาง
ในการในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ส่งงาน และข้อมูลในนักเรียนได้น าไปศึกษา ส าหรับยูทูปเป็นสื่อที่
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ช่วยเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ช้ินของนักเรียน เนื่องจากมาภาพและเสียงที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย และ 
กูเกิลแอปพลิเคชันช่วยเพิ่มความสะดวกในการท าแบบทดสอบ ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสื่อที่สามารถช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้เกิดทักษะการสังเคราะห์และการวิจารณ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งท าให้ผลเป็น
ออกมาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชนี เจียระผกานนท์ และ ณัฐพล ร าไพ [9] พบว่า 
1) สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.27/82.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.50 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.15 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิคของ STEM 6 ขั้นตอนที่ผู้วิจัย
ออกแบบไว้ 10 แผนการเรียนรู้ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ (Try Out) แล้ว ซึ่ง STEM จะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาของรายวิชาคอมพิวเตอร์จากประเด็นที่นักเรียนสนใจ ช่วยให้นักเรียนที่ได้เรียน
ตามกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความรู้ ความเข้าใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนได้เป็นอย่างดี โดยนักเรียน
สามารถประยุกต์โดยน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน และสามารถน ามาใช้ในการท า
แบบทดสอบได้ อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมี วิจารณญาณ ช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์และการวิจารณ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  เป็นสื่อช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุ มีผล เป็นสื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น  
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญลอย มูลน้อย , 
เฉลิมพร ทองพูน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และวิษณุ ธงไชย [21] พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับมีนกาณจน์ แจ่มพงษ์ [22] พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 4 ด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.33 
คะแนน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑ์แล้ว อยู่ในระดับ ดี ท่ีเป็นเช่นน้ีเนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้ออกแบบโดยการให้ผู้เรียนได้ท าใบกิจกรรมที่ต้องออกแบบผลงานหลังจาก
เรียนทั้ง 10 แผนการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การออกแบบผลงานโดยใช้ความคิดสรา้งสรรค์ของตนเอง ท าให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแนวคิดของกิลฟอร์ด และผู้วิจัยได้ออกแบบแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ครอบคลุมตามแนวคิดของกิลฟอร์ดทั้ง 4 ด้าน และมีเกณฑ์การให้คะแนนผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนั้นสื่อสังคมออนไลน์ยังท าให้ผู้เรียนเกิดการ
สร้างงานท่ีมีคุณภาพจากผลสะท้อนของข้อมูลที่ได้รับในหลากหลาย คุณประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสาร การมี
ส่วนร่วม ช่วยในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เกิดโลกทัศน์หรือมุมมองที่กว้างไกลของผู้เรียน ประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสร้างผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีตามใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยออกแบบได้ดี ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ต้องการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสร ติดมา [24] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ใหม่  
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 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.52, SD.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน และระดับมาก 2 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบโดยใช้กระบวนการและความสามารถของผู้เรียนด้าน STEM ที่สัมพันธ์กับ ตัวบุคคล สังคมรอบข้าง และ
ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นบนโลก และยังหมายรวมถึงการบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งการได้เรียนรู้ถึงความรู้ด้าน STEM และใช้ความรู้เหล่านั้นมาระบุปัญหาได้ 
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่สัมพันธ์กับ STEM ในประเด็นปัญหาต่างๆ อีกทั้งการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มาเป็นรูปแบบของการสนทนาระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจ ใน 
การท างานและบรรลุผลในการแก้ปัญหาของการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพจาก  
ผลสะท้อนของข้อมูลที่ได้รับในหลากหลาย คุณประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ช่วยในการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดโลกทัศน์หรือ
มุมมองที่กว้างไกลของผู้เรียน ประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ สามารถสร้างสรรค์สื่อสังคมด้วยตนเองเกิด  
ความมานะพยายามในการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและพอใจในการจัดการเรียนรู้ที่เรียนมาก นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเนื่องจากสามารถตรวจสอบ และสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น โดยครูเปิดโอกาสให้
ปรับปรุงแล้วนักเรียนพยายามท าช้ินงานของตนเองให้เป็นผลงานท่ีดีที่สุด มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อให้ได้คะแนน
ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชนี เจียระผกานนท์ และณัฐพล ร าไพ [9] ที่ได้ศึกษา การใช้สื่อสังคมด้วย
เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับ บุญลอย  มูลน้อย , เฉลิมพร ทองพูน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และวิษณุ ธงไชย [21] พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ หากน าไปใช้ควรมีผู้สอนและเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ต้อง
เข้าใจกระบวนการของ STEM เป็นอย่างดี และสามารถน าสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์กับการเรียนการสอนได้  
  2. ครูต้องมีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก, ยูทูป และ 
กูเกิลแอปพลิเคชัน  
  3. โรงเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานครบตามจ านวนนักเรียน 
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