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Abstract 

This paper presents The application of STEAM education 

concept for the pre-service teacher in industrial education. The results 

of the evaluation of the satisfaction satisfaction was at the high level 

(mean = . ). In addition, when considering the effect of instructional 

management on learning by STEAM, it was found that the learners 

were knowledgeable in the learning process. It's Learners can apply to 

teach and disseminate knowledge to others. Have skills in operation. 

They have a good attitude to learn engineering and technology in both 

classroom and off-the-shelf environments, and are able to support 

lifelong learning in response to country development policy in the .  

era. Effective 
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. บทนํา 

การศึกษาคือกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมี

ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จนเป็นสมาชิก

คนหนึงของสังคมทีมีคุณ ธรรมสูง [1] ในโลกยุคปัจจุบันมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัมากขึน การจดัการศึกษาในสมยัใหม่จึง

ตอ้งสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีทีเปลียนไป รัฐบาลไทยตระหนักถึงความ

เปลียนแปลงทีเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมจึงได้มี

นโยบายประเทศไทย .  (Thailand 4.0) ซึงเป็นนโยบายทีมีจุดมุ่งหมาย

หลักคือ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วย

นวตักรรม”  โดยเปลียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 

“นวัตกรรม” เปลียนจากการขับเคลือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม 

[2] ดงันนัความรู้และความสามารถของประชากรทีมีความรู้ในดา้นการใช้

เทคโนโลยีจึงเป็นดชันีชีวดัพืนฐานในการยกระดบัประเทศ 

การจดัการศึกษาในยุค .  ทีรอบตัวรายล้อมไปดว้ยเทคโนโลยี

ต่างๆจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะตามการเรียนรู้ในศตวรรษที  คือ     

) ทักษะชีวิตและการทํางาน ) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม              

) ทกัษะดา้นสารสนเทศการสือสารและเทคโนโลยี สามารถนาํความรู้มา

บูรณาการในการสร้างสรรคน์วตักรรม ซึงสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ฉบับแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

และ (ฉบับที ) พ.ศ.  ในหมวด  ที มีการระบุแนวทางการจัด

การศึก ษาไว้ว่า “ก ารจัดก ารศึ ก ษาต้อ งยึดหลัก ว่าผู้ เรียนทุ ก คน มี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคัญ

ทีสุด รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยยึดผูเ้รียนเป็น

สาํคัญและต้องคาํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดทีผูเ้รียนจะ

ได้รับ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้      

ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้และได้ใช้กระบวนการการเรียนรู้ที

หลากหลาย อนัจะนาํไปสู่การสร้างการเรียนรู้ทีแทจ้ริงไดด้้วยตนเอง” [ ] 

ดังนันรูป แบบ การเรียนรู้แบ บสะเต็ม (STEM) ที รวม  ศาสตร์คื อ 

วิทยาศาสตร์ (Science) เท คโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
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(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) [4]    เข้าด้วยกนัจึงเป็น

วิธีการจัดก ารศึกษาเพือ ให้ผู้เรียนสามารถ บูรณ าการความรู้อย่าง

สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้  ครูยุคใหม่ จึงเป็ นบุ คลากรที มี

ความสําคัญ เพราะต้องสามารถสอนและสร้างผูเ้รียนในอนาคตของตน 

ใหผู้เ้รียนมีกจิกรรมทีสนุกกบัการเรียน (Student engagement) เรียนรู้ดว้ย

การทาํงาน (Learning by doing) มีอิสระทางความคิดและใหค้วามสําคัญ

กบัการสืบคน้ข้อมูล ยอมรับความคิดเห็นผูอื้นและกล้านาํเสนอสิงทีรู้แก่

เพือนร่วมชนัเรียนและผูอื้นโดยผูส้อนจะเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก

ในการเรียนเท่านนั [ ] ซึงการสร้างบุคลากรครูทีมีความสามารถดงักล่าว

จะต้องใช้รูปแบบการจัดการสอนทีเสริมทักษะการถ่ายทอดให้กบั

นักศึกษาวิชาชีพครู การจัดการศึกษาแบบสะตีม (STEAM)  จึงได้เก ิด

ขึนมาโดยเพิมเติม “A” หรือ “Arts” ทีแปลว่าศาสตร์และศิลป์เพือเติมเต็ม

ทักษะในเรืองของการถ่ายทอดความรู้ให้กบันักศึกษาวิชาชีพครูเพือ

ถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียน โดยเฉพาะผูที้เป็นนกัศึกษาวิชาชีพครูในสายงาน

ทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ทีอาจจะไม่เคยเนน้ทกัษะ

การถ่ายทอดและใชก้ารสอนแบบท่องจาํทฤษฎีตามตาํราเมือฝึกสอน  

จากความสาํคัญดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงไดป้ระยุกตแ์นวคิดการ

จัดก ารศึก ษาแ บ บ  STEAM สําหรับ นักศึ ก ษาสายวิชาชีพครูสาขา

อุตสาหกรรมศึกษาเพือให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความเข้าใจในศาสตร์

วิชาชีพของตนและเห็นความสําคัญของทักษะการถ่ายทอดความรู้โดย

ทดลองใช้รูปแบบการเรียนทีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

กระบวนการ STEAM ทีสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นครูที

มีทักษะทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม พร้อมทงัทกัษะ

ในด้านการถ่ายทอด เพือสร้างประชากรรุ่นใหม่ทีมีทักษะให้ตอบสนอง

นโยบายการพฒันาประเทศในยุค .  โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ 

) เพือประยุกตใ์ชรู้ปแบบการเรียนรู้ STEAM สําหรับนักศึกษา

สายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษา 

) เพือประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนรู้ทีพฒันาขึน 

 

. รูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ STEAM 

รูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ STEAM นัน เป็น

การเพิม A หรือ Arts เขา้ไปในกระบวนการ STEM บนพืนฐานของการ

สนับสนุนให้เก ิดการแกปั้ญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

นบัเป็นการ “หล่อหลอม” (Nurture) สิงทีนักเรียนสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) 

และช่วยให้พัฒนาความคิดเชิงพิจารณ์ (Critical thinking) เพือเพิ มพูน

ทักษะในการแกปั้ญหา เป็นรูปแบบหนึงทีช่วยส่งเสริมทฤษฎีการสร้าง

ความรู้(Constructionism Theory) ซึง ซีมัวร์ เพเปอร์ต (Seymour Papert)  

มีการกล่าวถึงการสร้าง “สิงประดิษฐ”์ ซึงผูเ้รียนจะมีส่วนเกยีวขอ้งกบัการ

เรียนรู้อย่างลึกซึงมากขึนหากได้สร้างอะไรบางอย่าง [5]  ดังนันการใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : 

PBL) ซึงเป็นรูปแบบทีใช้แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองจาก

การสร้างสรรค์งานจึงเหมาะสมกบัการเรียนทางด้านเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม และสําหรับผูที้เรียนในสายวิชาชีพครูทางด้านอุตสาหกรรม

ศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานจะให้ผู้เรียนค้นคว้าเกียวกบั

ทฤษฎี วสัดุอุปกรณ์ต่างๆซึงเป็นการเรียนรู้ในขัน “S” หรือวิทยาศาสตร์

หลังจากนันจึงทําก ารทดสอ บ  ลองผิดลองถูก กบั สิ งนันๆโดยใช้

เทคโนโลยีที เหมาะสมเช่น โปรแกรมจําลองการทํางาน หรือชุดฝึก

ปฏิบัติการซึงเป็นการเรียนรู้ในขนั “T” หรือเทคโนโลยีจนเกดิเป็นความ

เข้าใจขึนพร้อมทังสามารถสร้างโครงงานขึนมาซึงเป็นการเรียนรู้ในขัน 

“E” วิศวกรรมและ “M” คณิตศาสตร์ ทีจะต้องประเมินหรือประมาณค่า

ของชินงานรวมทงัการใชค้ณิตศาสตร์ในการคาํนวณโปรแกรมต่างๆ และ

ขัน “A” ศิลปะศาสตร์ในการถ่ายทอดงานของตนเองให้ผูอื้นเข้าใจซึง

สามารถช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจในสิ งทีตัวเอง

สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีตรงกบัความสนใจของผู้เรียน 

ดาํเนินกจิกรรมให้เป็นไปในทิศทางทีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ให้

คาํปรึกษาแนะนาํทังด้านวิชาการและด้านสังคมแกผู่เ้รียน ดูแลใหค้วาม

ช่วยเหลือผูเ้รียนทีมีปัญหาและประเมินการเรียนรู้ของและยงัเป็นฐานให้

ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่สินสุด 

 

 
 

รูปท ี1 กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEAM 

 

ในงานวิจัยนีผูว้ิจัยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

STEAM ทีมีชือว่า DAPOA [ ] ซึงเป็นรูปแบบการสอนทีเน้นการใช้

โครงงานเป็นฐานทีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ในสิงทีตนเองทาํอย่าง

แทจ้ริง รูปแบบ DAPOA ประกอบดว้ยการเรียนรู้  ขนัตอน ได้แก ่ขนัที 

 ขันกาํหนดหัวข้อ (D : Determination) ขันที   ขันการวิเคราะห์ (A 

:Analysis) ขันที  ขันการวางแผนและการออกแบบ (P : Planning and 

Design) ขันที  ขันการดาํเนินการ (O : Operation) และขันที  ขันการ

ประเมินผล (A : Assessment) โดยกระบวนการเรียนการสอนจะให้

ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนการสอนที

ผ่านการจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีมีการบูรณาการทัง  ศาสตร์ คือ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

เขา้ดว้ยกนั ดงัรูปที   
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รูปท ี2 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ DAPOA 

 

กระบวนการเรียนรู้  ขนัตอนสามารถอธิบายไดด้งันี 

 ) ขันกาํหนดหัวข้อ เป็นขันตอนทีให้ผู้เรียนรับโจทยห์รือ

ขอ้มูลเกยีวกบัหวัขอ้ทีสนใจ 

 ) ขันการวิเคราะห์ เป็นขันตอนการวิเคราะห์ ศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกบัการทําโครงงานโดยผู้เรียนต้องค้นคว้า

ขอ้มูลไดท้ังในและนอกเวลาเรียนและผูส้อนมีหนา้ทีใหค้าํปรึกษาเพือหา

ความเป็นไปได ้

 ) ขนัการวางแผนและการออกแบบ เป็นขนัตอนการวางแผน

และการออกแบบโดยออกแบบจากการคน้ควา้และการวิเคราะหใ์นขนัที

ผ่านมา โดยจะเห็นถึงรายละเอียดและแบบร่างของโครงงานทีพร้อมทีจะ

ดาํเนินการในขนัตอนต่อไป 

 ) ขันการดําเนินการ เป็นขันตอนดาํเนินการตามแผนการที

วางไวโ้ดยให้เวลาทาํโครงงานตามกาํหนดนอกเวลาเรียน และมีการนัด

หมายตรวจสอบความกา้วหน้าทุกๆสัปดาห์หรือวนัแล้วแต่การกาํหนด

เพือนาํเสนอสิงทีทํา ปัญหาทีค้นพบและวางแผนงานในการทาํงานใน

สัปดาหห์รือวนัต่อไป 

 ) ขันการประเมินผล เป็นขันตอนการรวบรวมข้อมูล เขียน

รายงานตามการดาํเนินงานโครงงาน วิธีดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

การสรุปผลของโครงงานและข้อเสนอแนะทีผ่านการดําเนินการเอง 

ผูส้อนมีหนา้ทีประเมินรวมทงัสรุปสิงทีได ้

 

. การดําเนินการวิจัย 

การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สําหรับ

นักศึกษาสายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษา โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน DAPOA ใชก้ลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาสายวิชาชีพ

ครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทีลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาวงจรควบคุมการขับเคลือนและการประยุกตจ์าํนวน  คน ตาม

สภาพหอ้งเรียนจริงในภาคการศึกษา /  ซึงผูเ้รียนในสายวิชาชีพครู

จะตอ้งมีการทดลองสอนในหัวข้อทีตนสนใจพร้อมทังสือประกอบการ

สอน โดยต้องมีทักษะในการนาํเสนอสือให้น่าสนใจและถูกตอ้ง เพือให้

เป็นครูในอนาคตทีมีทักษะทีเพียบพร้อมผูว้ิจัยจึงได้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของนกัศึกษาดงัรูปที  

ขนัเตรียมการ

ขนัดาํเนินการ

ขนัประเมินผลสรุปผล

งานวิจยั

ผูส้อน – อบรม/ให้ความรู้เกียวกับรูปแบบการเรียนรู้

ในรูปแบบต่างๆ/STEM/STEAM

ผูส้อน – จัดเตรียมรูปแบบการเรียน DAPOA

ผูเ้รียน - เรียนรู้ตามกระบวนการ/คน้คว้า/จัดทาํโครงงาน

ผูส้อน – วดัและประเมินผลการเรียนรู้

ผูเ้รียน - ทดสอบการสอน/สอบ  
 

รูปท ี3 กระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

โดยผู้เรียนในสายวิชาชีพครูจะต้องผ่านการอบรมความรู้

เบืองต้นพืนฐานเกยีวกบัการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM กอ่นแล้วจึงนาํ

ความรู้มาประยุกตใ์ชง้านในสาขาวิชาชีพของตนดงัรูปที  

 

  
 

รูปท ี4 กจิกรรมเสริมความรู้การจดัการเรียนรู้แบบ STEAM 

 

 เมือผู้เรียนผ่านการฝึกอบรมเรือง STEAM ผูว้ิจัยจึงได้สรุป

ป ระเด็นปั ญห าที ผู้ เรียนขาดห รือ ตก หล่ น  แ ล้วจึงนําผู้ เรียน เข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นฐาน DAPOA โดยกาํหนดให้ผูเ้รียน

จดัทาํสือประกอบการสอนโดยใช้ความรู้ในรายวิชาทีเรียน และความรู้

จากรายวิชาอืน/แหล่งขอ้มูลอืนๆ หรือการฝึกอบรม มาสร้างสือการสอน

พร้อมทงัสอบสอนในหวัขอ้ทีผูเ้รียนเลือก แล้วจึงประเมินผลโครงงานว่า

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนันหรือไม่ ซึงกจิกรรม

การเรียนแต่ละขนัจะใชแ้บบประเมินตามขนัตอนของ DAPOA  

 

 
 

รูปท ี5 เรียนทฤษฎีและอบรมความรู้ของรายวิชากอ่นกจิกรรม DAPOA 
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บทความวิจัย                                                                                         

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต ์ครังที 10  

 th ECTI-CARD 201 , Phitsanulok Thailand 

 

  10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกตใ์ชง้านเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0” 

 

 

 
 

รูปท ี6 การดาํเนินงานตามกจิกรรม DAPOA เพือสร้างโครงงาน 

 

  
 

รูปท ี7 การสอบสอนเพือฝึกฝนทกัษะการถ่ายทอดความรู้ 

 

4. ผลของการวิจัย 

การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สําหรับ

นกัศึกษาสายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษาเป็นการใช้แนวคิดของ

กระบวนการ STEAM เพือใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูมีทกัษะในการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที  พร้อมทังมีทักษะการถ่ายทอดทีดีสามารถเป็นครูที มี

คุณภาพได ้ซึงผูว้ิจัยไดป้ระเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในหัวขอ้ต่างๆ

ดงัตารางที  

ตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ที รายการประเมิน เฉลีย ระดบั 

 กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM .  มาก 

 กจิกรรมการเรียนการสอนแบบ DAPOA .  มาก 

 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของสือ .  มาก 

 ดา้นการวดัและการประเมินผล .  มาก 

 รวม .  มาก 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนจากตารางที  พบว่า

ระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนมีค่าเฉลียเท่ากบั .  มีค่าระดับความพึง

พอใจมาก 

5. สรุปผล 

บทความวิจัยนีเป็นการนําเสนอการประยุกต์แนวคิดการจัด

ก ารศึ ก ษ าแ บ บ  STEAM สํ าห รับ นั ก ศึ ก ษ าส ายวิช า ชี พ ค รู ส าข า

อุตสาหกรรมศึกษา โดยทดลองใช้กบัการเรียนการสอนในรายวิชาวงจร

ควบคุมการขับเคลือนและการประยุกต ์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนอยู่ทีระดบัมาก  (ค่าเฉลีย = . ) นอกจากนนัเมือพิจารณาผล

ของการดาํเนินงาน พบว่าผูเ้รียนมีความรู้สอดคลอ้งกบัขันตอนของการ

เรียนรู้ในศาสตร์นันๆ และมีทักษะการนาํเสนอทีสามารถนาํไปประยุกต์

ในการฝึกสอน มีทกัษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทีดี สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของรัฐพลและคณะ [ ] ทีได้นําเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน PEACADE ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที

พฒันาขึนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย = . ) สามารถรองรับกบัการเรียนรู้

อย่างตลอดชีวิตทีตอบสนองกบันโยบายการพฒันาประเทศในยุค .  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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