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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน 
การสอน  STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3)
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านผักตบ
ประชานุกูล เครื่องมีท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน  STEAM  Education 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานและแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการเรียกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียนว่า “ILSACE  Model”  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะชีวิต
และอาชีพ  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุน  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและ
เตรียมความพร้อมในการเรียน (Inspiration: I) 2) ขั้นเรียนรู้ STEAM Education (Learning STEAM  
Education :L) 3) ขั้นจัดระบบระเบียบความรู้และทักษะ (System and Organizing :S) 4) ขั้น  
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ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (Applying Life and Career Skills :A) 5) ขั้นสรุป (Conclusion : 
C) และ 6) ขัน้ประเมินผล (Evaluation : E) ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/81.31  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์80/80 ปรากฏว่ามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงก่อนเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอนสูงทีสุ่ด เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
มีปฏิสัมพันธ์อยู่และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความภาคภูมิใจที่สามารถ
ผลิตผลงานขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน, สะตีมศึกษา, ทักษะชีวิตและอาชีพ 

                                                      Abstract 

  The purposes of this research were to : 1) develop and verify the efficiency of 
Instructional Model  STEAM Education for The Enhancement of  21st  Century Living 
and Skills for Mathayomsuksa 1  2) compare 21st  Century Living and Skills in life skills 
and career aspect and Learning Achievement of Mathayomsuksa 1 before and after 
being tough by Instructional model STEAM Education for The Enhancement of  21st  
Century Living and Skills and  3) investigate satisfaction of Mathayomsuksa 1 
toward the Instructional Model. The target group were students of Mathayomsuksa 1 
at Banphaktobprachanukul school in 1st

  semester of academic year 2017. The 
instrument employed were ILSACE Instructional Model, lesson plans, achievement 
test, life skills and career test, performance test and questionnaire. The data were 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
  The results of the study were as follows : 
  1. The instructional model was called ILSACE Model. The Model consisted of 
principle, objective, syntax (Instructional Procedures), strand of knowledge and life 
skills and career, nurturant effects, social system, principle of reaction and support 
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system. There were 6 steps of syntax as follows : 1) Inspiration: I 2) Learning STEAM 
Education : L  3) System and Organizing : S  4) Applying Life and Career Skills : A  5) 
Conclusion : C  and 6) Evaluation : E. The efficiency of instructional STEAM Education 
Model for the Enhancement of  21st  Century Living and Skills for Mathayomsuksa 1 
achieved the criterion of 82.03/81.31,  which was higher than the required standard 
criterion of 80/80. 
  2. 21st  Century Living and Skills in life skills and career aspect and Learning 
Achievement of Mathayomsuksa 1  after being taught by the instrument model was 
higher than before. 
  3. The satisfaction of the Mathayomsuksa 1 toward the ILSACE model for the 
enhancement of  21st  century living and skills was at the highest level of satisfaction, 
because the students interacted, performed by self and searched information from 
variety of sources and proud to be productive to use. 

Keywords : Instructional Model, STEAM Education, life skills and career 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันโลกของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในการจัดการศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะ
ที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันของนักวิชาการจาก
หลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกามาประชุมร่วมกันโดยรัฐบาลต้องการพัฒนาคุณภาพของประชากร
ประเทศเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของประเทศกับนานาชาติ และต้องการให้ประชากรนั้นมี
คุณภาพและศักยภาพในสังคมสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้
องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นในผู้เรียนจากการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญสี่ประการ ได้แก่ ความรู้ในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษ
ที ่21(Core Subjects and 21st Century Themes)  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) และ ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) (The Partnership 
for 21st Century Skills, 2009 : 2) ความคาดหวังส าหรับการเรียนการสอนในอนาคตผู้เรียนควรมี
ความรู้ ทักษะ ความคิดและความเชี่ยวชาญที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการท างานที่
เรียกว่า ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st  Century Skills, 2009) ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) สาระวิชาหลกั (Core Subjects) สาระความรู้เชิงสหวิทยาการ เป็นสาระวิชาที่บุคคล
แห่งศตวรรษท่ี 21 จะต้องเรียนรู้มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 วิชาแกนหลัก โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่
การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 กลุ่มท่ี 2  สาระความรู้เชิงสหวิทยาการ  2) 
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ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Medea and Technology Skills)  และ 4) ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills)  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จต้องการทั้งความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะด้านอาชีพ ต้องการความสามารถใน
การประเมินชี้น าแนวทางในการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการท างาน โดยทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนได้แก่ มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวได้ง่าย มีความคิดริเริ่มและน าพาชีวิตให้ประสบความ 
ส าเร็จได้ มีทักษะทางสังคมและอยู่ร่วมกับคนจากต่างวัฒนธรรมได้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความ
เป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  
 การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะด้านชีวิตและอาชีพนั้นมีความ 
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิจารณ์  พานิช (2555 : 48-58) ให้ทัศนะว่า 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนั้นต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออุบาล) ไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมหาวิทยาลัย โดยเรียนตามพัฒนาการของสมอง ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ 
BBL ให้แก่ศิษย์แต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของสมองของเด็กแต่ละคน เพราะทักษะกลุ่มนี้สอน
ไม่ได้ เด็กต้องเรียนเอง และครูยิ่งต้องท างานหนักขึ้นในการคิดค้นหาวิธีการออกแบบการเรียนรู้ ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) คือความสามารถของผู้เรียนในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบทบาทหน้าที่ การริเริ่มและการก ากับดูแลตนเองได้ (Initiative  and Self-
Direction) คือความสามารถของผู้เรียนในการจัดเป้าหมายและเวลา มีทักษะทางสังคมและทักษะข้าม
วัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) มีความฉลาดทางสังคม (social intelligence) และ
ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (emotional intelligence) 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก
ครูผู้สอน (Teacher) มาเป็น ครูฝึก (Coach) หรือครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน (Learning 
Facilitator)  STEM Education คือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและมีการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายทั่วโลก STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่วิทยาศาสตร์ 
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics: M) ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะ 
ในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งสิ้น STEM 
Education จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2556 : 49–56) 
 การศึกษาแบบ STEM ไม่เพียงแต่เป็นการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่การศึกษาแบบ STEM ยังสามารถน ามาบูรณาการวิชาศิลปะ
ส าหรับเด็กอีกด้วย  โดยเพิ่มค าว่า A-Art เข้าไปในค าว่า STEM เป็น STEAM เพราะศิลปะเป็นการ 
ช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการที่สามารถน าไปสู่การแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ การเต้น ดนตรีและการสื่อสาร (Sharapan : 2012 : 36-37 อ้างถึง
ใน วศิณีส์ อิสระเสนา ณ อยุธยา : ออนไลน์)  ซึ่งศิลปะนับว่ามีความส าคัญและเป็นหนึ่งในแปดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดให้ผู้เรียน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเรียนรู้นั้นเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนง
ต่าง ๆ การรวมศิลปะ (Art) รวมเข้าไปใน STEM Education เป็น STEAM จึงเป็นแนวทางการศึกษา
ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการอภิปรายถกเถียง และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนที่มีทักษะการคิด  มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหา 
การท างานร่วมกันและการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะปรากฏ
อยู่ในนักประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรม นักการศึกษา ผู้น าและผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21  (What is steam?, 2015 : Online)  
  ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการศึกษา มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่เสมอ ผู้วิจัย 
จึงมแีนวความคิดในการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียน 
การสอน STEM Education ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยมีแนวคิดในการน ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ART : A) เพ่ิมเข้าไป เป็น STEAM Education โดยประการแรก ต้องการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ ประการที่สอง ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career 
Skills) และ ประการที่สามเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.),2555 : 6) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของ STEM Education  ในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนบ้านผักตบประชา 
นุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ผู้เรียน ให้มทีักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือต้องการเข้าสู่โลกของ
อาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ช่างตัดเย็บรองเท้าหนัง  การประกอบอาหารและการท า
ขนม และอาชีพอ่ืน ๆ จึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 และน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเอง และการ
เป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) นอกจากนี้
ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าไปขยายผลให้กับสถานศึกษาที่มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป 
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        วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
            2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน  
STEAM  Educationเพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน  STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป้าหมาย 80/80  
 3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21ด้านทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน  STEAM  
Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
           ตัวแปรและนิยามตัวแปร 
  1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน  STEAM  
Education เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ได้แก่ ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน STEAM  Education  

วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 
  ในการด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วจิัยแบ่งการ
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  
   การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

  วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : (D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน STEAM 
Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย(Research : R2) การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ 
(Implementation : I)  
  เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนสอน STEAM Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ การ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  วัตถุประสงค์  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนสอน STEAM Education เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการ การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) และ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนสอน STEAM Education เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการ การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา  
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง) 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผักตบ 
ประชานุกูลปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน 
       เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีดังนี้ 
 1.ร่างรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แบบประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (ความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การริเริ่มและก ากับดูแลตนเอง และทักษะชีวิตและอาชีพ) และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ร้อยละ 
  2. คะแนนเฉลี่ย 
  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็น
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 23  คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง  
 2. แจ้งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน STEAM  Education เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะชีวิตและ ที่สร้างขึ้นไป
ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education ใช้เวลาในการสอน
จ านวน   5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  4 ชั่วโมง รวมเป็น  20 ชั่วโมง (ไม่นับรวมวันที่ท าการทดสอบ) 
 5. หลังจากด าเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบและแบบ
ประเมินชุดเดิมกับก่อนเรียน แล้วสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์คะแนนระหว่างเรียนทั้งหมดและคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียน โดยวิธีการค านวณค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบ
การเรียนการสอน 
 2. เปรียบเทียบผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังด าเนินการ
ทดลองเสร็จสิ้นแล้ว  (Posttest) โดยใช้ผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)  
 3. เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวมก่อนการทดลอง (Pretest) 
และหลังด าเนินการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว  (Posttest) โดยใช้ผลต่างของค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)  
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนสอน STEAM 
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Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 1โดยใช้ค่า ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. รูปแบบการเรียนการสอน  STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ด าเนนิการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ มีชื่อ
เรียกว่า “ISSACE  Model”มีรายละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ 1) พัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ไปพร้อมกับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เนื้อหาสาระทักษะชีวิตและงานอาชีพ 2) นักเรียนมีการเรียนรู้ฝึกฝน ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการก ากับ
ตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์จากการร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยการคิดบูรณาการ STEAM Education อัน
ได้แก่ สาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลย ี(Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer : E)  ศิลปศาสตร์ (Art : A) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 
  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ และความ
พึงพอใจที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
  องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน  ILSACE  Model มีส่วนประกอบดังนี้ 
   1. ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในการเรียน (Inspiration: I)  
เป็นขั้นที่ผู้สอนสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยใช้การกระตุ้น จูงใจในการ
เรียน เช่น แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การน าเสนอกรณีตัวอย่างท่ีดีในการเรียนรู้ และการประกอบ
อาชีพที่ประสบความส าเร็จ ทบทวนตรวจสอบความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ 
   2. ขั้นเรียนรู้ STEAM Education (Learning STEAM Education: L)  
เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิดแบบบูรณาการ STEAM Education คิดแบบเชื่อมโยง และ
แปลงความคิดนั้นในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพ โดยการร่วมมือกันเรียนรู้และปฏิบัติ      
เป็นกลุ่ม ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ และให้ค าปรึกษา 
   3. ขั้นจัดระบบระเบียบความรู้และทักษะ (System and Organizing : S) เป็นขั้นที่
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้และทักษะตามเนื่อหาสาระของทักษะชีวิตและงานอาชีพในแต่ละ
อาชีพ และทบทวนกระบวนการปฏิบัติโดยครูกระตุ้น ส่งเสริม เติมต่อ จนกระทั้งนักเรียนเข้าใจ
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการของทักษะชีวิตและอาชีพ  
   4. ขั้นประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (Applying Life and Career  
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Skills : A) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพไปประยุต์ใช้ โดยฝึก
ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ  
   5. ขั้นสรุป (Conclusion : C) เป็นขัน้ที่นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
   6. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมประเมินผลงานการฝึก
ปฏิบัติทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
  องค์ประกอบที่ 4 สาระหลักเป็นส่วนประกอบที่จัดให้กับนักเรียนได้แก่ ทักษะชีวิตและ
งานอาชีพ 
  องค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม  เป็นการอธิบายบทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน  
  องค์ประกอบที่ 6 หลักการตอบสนอง เป็นวิธีการที่ครูจะตอบสนองหรือการให้ข้อมูล
ป้อนกลับต่อสิ่งที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
  องค์ประกอบที่ 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบหรือระบบสนับสนุนเป็น
สิ่งจ าเป็นในการที่จะท าให้การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดผลกับนักเรียนตามที่คาดหวังไว้
  องค์ประกอบที่ 8  เงื่อนไขในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  
 2. กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน (Design  and Development) 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (research : R2) น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Implement : I) 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) (การประเมินผล Evaluation :E) 
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ภาพ  แสดงรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
        ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 ตอนที่ 2 ผลการประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
 1. ผลการประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพของ 
             นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จ านวน  23  คน)    

รายการประเมินทักษะชีวิตและอาชีพ 
ก่อนเรียน หลังเรียน ผลตา่ง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ 
คะ 

แนน 
ร้อย
ละ 

ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
1. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
    ตนเอง(3 คะแนน) 
2. การเปิดใจกว้างรับฟังความคดิเห็น 
    ของผู้อื่น (3 คะแนน) 
3. การปรับตัวใหส้ามารถปฏิบัติงาน  
    ได้อย่างเหมาะสมกับการ 
     เปลี่ยนแปลง  (3 คะแนน) 

 
 

1.17 
 

1.13 
 
 

1.04 

 
 

39.13 
 

37.68 
 
 

34.78 

 
 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 
 
 

ปรับปรุง 

 
 

2.74 
 

2.65 
 
 

2.87 

 
 

91.30 
 

88.41 
 
 

95.65 

 
 
ด ี
 
ด ี
 
 
ด ี

 
 

+1.57 
 

+1.52 
 
 

+1.83 

 
 

52.17 
 

50.73 
 
 

60.87 
รวมคะแนน(9คะแนน) 3.35 37.20 ปรับปรุง 8.26 91.79 ด ี +4.91 54.59 

การริเริ่มและก ากับดูแลตัวเอง 
1.การแสดงพฤติกรรมการควบคุม 
   ความคิดความรูส้ึกและการกระท า 
   ของตนเอง(3 คะแนน) 
2.การสังเกตตนเอง การตดัสินตนเอง  
   และการแสดงปฏิกิรยิาต่อตนเอง 
(3 คะแนน) 
3.การแสดงความคิดที่แปลกใหม ่
(3 คะแนน) 
4.การประยุกต์ความคดิรเิริ่ม 
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่(3 คะแนน) 

 
 
 

1.09 
 
 

109 
 

1.22 
 

1.13 

 
 
 

36.23 
 
 

36.23 
 

40.58 
 

37.68 

 
 
 

ปรับปรุง 
 
 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 

 
 
 

2.74 
 
 

2.4 
 

2.43 
 

2.61 

 
 
 

91.30 
 
 

82.61 
 

81.16 
 

86.96 

 
 
 
ด ี
 
 
ด ี
 
ด ี
 
ด ี

 
 
 

+1.65 
 
 

+1.39 
 

+1.21 
 

+1.48 

 
 
 

55.07 
 
 

46.38 
 

40.58 
 

49.28 
รวมคะแนน(12คะแนน) 4.52 37.68 ปรับปรุง 10.26 85.51 ด ี +5.74 47.83 

ทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพ   
1.  การวิเคราะห์งานอาชีพ 
    (3 คะแนน) 
2. การวางแผนหรือการหาวิธีการแก้  
   ปัญหางานอาชีพ(3 คะแนน) 
3. การปฏิบัติงานอาชีพ(3 คะแนน) 

 
1.00 

 
1.17 

 
1.35 

 
33.33 

 
39.13 

 
44.39 

 
ปรับปรุง 

 
ปรับปรุง 

 
ปรับปรุง 

 
2.83 

 
2.65 

 
2.91 

 
94.20 

 
88.41 

 
97.10 

 
ด ี
 
ด ี
 
ด ี

 
+1.83 

 
+1.48 

 
+1.56 

 
60.87 

 
49.28 

 
52.17 

รวมคะแนน (9 คะแนน) 3.52 39.13 ปรับปรุง 8.39 93.24 ด ี +4.87 54.11 
ภาพรวม (30 คะแนน) 11.39 38.00 ปรับปรุง 26.91 90.18 ด ี +15.52 52.18 
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จากตารางที ่1 การเปรียบเทียบทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  ภาพรวมการเปรียบทียบทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.39 คิดเป็นร้อยละ  38.00 อยู่ในระดับปรับปรุง หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  26.91 คิดเป็นร้อยละ  90.18  อยู่ในระดับดี โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึน
จากกก่อนเรียนเท่ากับ  15.52  คะแนน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 52.18 
  2. ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ 
             ชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

ก่อนเรียน 30 11.70 1.77 38.99 
หลังเรียน 30 24.70 1.52 82.32 

ผลตา่ง +13.00 0.25 +43.33 
 จากตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.77  คิดเป็น
ร้อยละ 38.99 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 24.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.52  คิดเป็น
ร้อยละ 82.32  แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลต่างของ
คะแนนเฉลี่ยและร้อยละเพ่ิมข้ึน เท่ากับ  + 13.00 , +43.33 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียน 
            การสอน STEAM  Education เพื่อเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
            ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฎผลดังนี้ 
 ในภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
STEAM  Educationเพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(=4.63,  =0.39) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน (=4.72,=0.07)รองลงมาได้แก่ด้านครูผู้สอน(=4.65, =0.49)ด้าน

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ (=4.63, =0.49) และด้านการวัดและประเมินผล (=4.53, =0.50) 
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สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
  การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียนว่า “ILSACE  Model”  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะชีวิต
และอาชีพสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุน  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและ
เตรียมความพร้อมในการเรียน (Inspiration: I) 2) ขั้นเรียนรู้ STEAM Education (Learning STEAM 
Education : L) 3) ขั้นจัดระบบระเบียบความรู้และทักษะ (System and Organizing : S) 4) ขั้น
ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (Applying Life and Career Skills : A)  5) ขั้นสรุป (Conclusion 
: C) และ 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน 
STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/81.31  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้   
  2. ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  26.91 คิดเป็นร้อยละ  90.18 เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.39  
คิดเป็นร้อยละ  38.00 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น เท่ากับ 15.52  คะแนน และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
52.18  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 24.70 คิดเป็นร้อยละ 82.32 คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.70  คิดเป็นร้อยละ 38.99  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน เท่ากับ  + 13.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.33  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  
Education ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “ILSACE  Model”  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะชีวิต
และอาชีพ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุน  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและ
เตรียมความพร้อมในการเรียน (Inspiration: I) 2) ขั้นเรียนรู้ STEAM Education (STEAM 
Education Learning : S) 3) ขั้นจัดระบบระเบียบความรู้และทักษะ (System and Organizing : S) 
4) ขั้นประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (Applying Life and Career Skills : A)  5) ขั้นสรุป 
(Conclusion : C) และ 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ก าหนด (0.90, 4.68) และมีค่า
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ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/81.31 ทัง้นี้ เนื่องมากจากว่า รูปแบบการเรียนการสอน STEAM  
Education ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ยึดหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์
แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model  
ของ Kevin Kruse (2008 : 1) ประยุกต์ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และด าเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ  Joyce and Weil 
(1992) ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน สว่นที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of 
Teaching) ส่วนที่ 2 การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) และส่วนที่ 3 สาระ
หลักและสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effects) และ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารยา  ช่ออังชัญ (2553 : 158-186) ทีพั่ฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า“PLOASE 
Model” 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน (Preparing and 
Motivating step) ขั้นเรียนรู้กระบวนการคิดโดยฝึกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice step) 
ขั้นจัดระเบียบความรู้ (Organizing Knowledge step) ขั้นประยุกต์ใช้กระบวนการคิด (Applying 
Thinking Process step) ขั้นสรุป (Summarizing step) และ ขั้นประเมินผล (Evaluating step)  
มุ่งพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 2. ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพของนักรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education แตกต่างกัน 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
มุ่งเนน้เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและอาชีพ โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
(Inspiration: I) 2) ขั้นเรียนรู้ STEAM Education (STEAM Education Learning : S) 3) ขั้น
จัดระบบระเบียบความรู้และทักษะ (System and Organizing : S) 4) ขั้นประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตและ
อาชีพ (Applying Life and Career Skills : A)  5) ขั้นสรุป (Conclusion : C) และ 6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation : E) ทุกขั้นตอนได้รับการออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการด้าน
ทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพในหลายๆ อาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการและแนวคิดท่ีเป็นการบูรณาการ STEAM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และศาสตร์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะด้านงานอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science: S) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (Art : A) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Match : M) ท าให้นักเรียนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้
และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสามารถ
ฝึกปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของว่าที่ร้อยตรี
มีนกาญจน์  แจ่มพงษ์ (2558 : 72-76) ที่ได้ท าการวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะแบบสตีมเพ่ือการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง พลังงานรอบตัวเรา และพบว่า ความสามารถในการสร้างชิ้นงานหลังจากท่ีได้
เรียนโดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริงอยู่ในระดับดีและสอดคล้องกับแนวคิดด้านทักษะชีวิตของ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 4-7) กรมสุขภาพจิต (2543 :8) และ กระทรวง
สาธารณสุข (2541: 1) ที่เสนอองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้สอดคล้องกัน ได้แก่ ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ (critical thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ความตระหนักรู้ในตน (self 
awareness) ความเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) ความภูมิใจในตนเอง (self esteem) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  (social responsibility)  การสร้างสัมพันธภาพ   (interpersonal communication) การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา (decision making and problem solving) และการจัดการกับอารมณ์
และความเครียด (coping with Emotion and Stress) 
 3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
รูปแบบการเรียนการสอน STEAM  Education แตกต่างกัน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ได้ก าหนด
หลักการไว้ว่า พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพในเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับทักษะชีวิต และงานอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมุ่งเน้นที่การลง
มือปฏิบัติ ในลักษณะของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป  โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยน
บทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators)เป็นการเรียน
การสอนที่มุ่งให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
อยู่กับสิ่งต่าง ๆ ในการเรียน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียนระกว่างนักเรียนกับ
นักเรียนด้วยกันเอง ใช้ทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม การแก้ปัญหา การพูดการสื่อสาร 
การสะท้อนคิด การเรียนการอ่านการคิด ดังที่ Yager (1991 : 55 – 56)  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดสรรคนิยม โดยการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีการใช้ค าถามและความคิด
ของผู้เรียน  มีการยอมรับและสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน จัดให้มีการท างานร่วมกัน 
การจัดกระท าข้อมูลข่าวสาร และลงมือท าตามผลที่เกิดจากการเรียนรู้ อาจากล่าวได้ว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญที่ผู้สอนจะต้องออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งสอด 
คล้องกับแนวคิดของ Kemp (1985:  18)  ที่กล่าวว่าการแกแบบกิจกรรมการสอนผู้สอนควรจะ
ค านึงถึงแบบแผนส าคัญ 3 อย่าง คือ การเสนอกิจกรรมในชั้นเรียนควรเป็นรูปแบบใด วิธีการเรียนของ
ผู้เรียนควรเป็นอย่างไร และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ  บุญธง  วสุริย์ (2546 144-163) พบว่า 
เส้นทางการแก้ปัญหาของนักศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามระดับของความรู้พ้ืนฐาน 
ความถนัดทางช่าง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
STEAM  Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
STEAM  Educationเพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วน
ความพึงพอใจรายด้านด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้การเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติ  
การท างนกลุ่ม กล้าแสดงออก การสื่อสารและการส าเสนอ กรเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างสรรค์ผลงาน
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ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รวมทัง้จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของผู้สอนเองที่สามารถท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดเวลา โดยผู้สอนเป็นผู้แนะน าช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเรียน และร่วมเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กับนักเรียน รวมทั้งปรับเวลาในการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม นักเรียน
สนุกสนานในการเรียน ไม่เครียด ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2558 : 4-12) ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดระบบ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environment) 4 ประการ 
คือ 1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียนการรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเกื้อหนุนเพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้าน
การให้การศึกษาการมีส่วนร่วมการแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอม
รวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตาม
บริบทโดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงานและ 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ  วิจารณ์ พานิช (2554 : 15-58) กล่าววว่าการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 จะต้องฝึกฝนให้ผู้ดรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้มากเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยครูจะต้อง
สอนน้อยลงแต่นักเรียนเรียนมากข้ึน โดยมีเปาหมายเพื่อให้ผูเรียนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
หรือเกิดทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยผูเรียนจะใช
ความรูในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต
และอาชีพ  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรท าความเข้าใจในแนวทางการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ที่ปรากฎอยู่ใน
คู่มือ และด าเนินการตามองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
 2. สถานศึกษาควรน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างจริงจัง ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จักควบคุมตนเอง สังเกตตนเองและก ากับตนเองใน
การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  และทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ในระดับชั้นอื่น ๆ  
 2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือศาสตร์
แขนงอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ หรือคุณลักษณะของนักเรียนในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรหรือตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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