
 
 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

โรงเรียนทบัทอง เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศโดยใช้วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

Comparisons of learning achievement of primary 4 studentsTubthong School on 

Astronomy and Space using the learning management model of STEM education. 

 
 

วนัชยั แช่มตระกลู* 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลงั

เรียนเร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ

สะเต็มศึกษา โรงเรียนทับทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์จาํนวน 30 คนโดยไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 35 ขอ้สถิติ

พื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Consistency : IOC ), ร้อยละ

(%)ค่าเฉล่ียของคะแนน, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD), ค่าความยากง่าย (p), ค่าอาํนาจจาํแนก (r),One- 

sample  T-test , T-test Dependent Sample, ค่าความเช่ือมัน่ KR-21 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั 

ผลการวิจยัพบวา่  

 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ย

วิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 10.07 และหลงัเรียนมี

คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 29.37 จึงสรุปไดว้่าผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนทบัทองหลงัการได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2) ผลการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ ด้วยวิธีการสอนแบบสะเต็ม

ศึกษา โดยพบว่าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง

ช่วง 4.11-4.28 ) 

 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



 
 

 3) ผลการคาํนวณทางสถิติถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดารา

ศาสตร์และอวกาศ ให้สูงกว่าร้อยละ 60 พบว่ามีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าร้อยละ  60  อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั .05    

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

 

Abstract 

 This research aims to compared Prathomsuksa 4 Students’ Learning achievement  towards 

science learning on the topic of Astronomy and space using the learning management model of STEM 

education. 

The sample of this study were 30 students who’ve studied science and studying in Prathomsuksa 

4 in the second semester, academic year 2016 at Tubthong School, Bangkok. The sample were selected by 

simple random sampling. The tools used in the study were lesson plan of STEM education, 6 plans for 

each activity. An assessmentsfor these activities includes 35-item achievement test with 4 multiple 

choices. The statistics used for analyzing data were Index of Item-Objective Congruence; IOC, 

percentage, mean’ standard deviation, Diffficulty, Discrimination, One sample t-test(for T-test Dependent 

Sample) and Reliability for Kruder-Richardson-21 (KR – 21) 

The results showed that: 

1) The results of towards science learning on the topic of Astronomy and space using the learning 

management model of STEM education. Students who learned through the STEM education had after 

learning scores of science learning achievement towards Astronomy and Space higher than before 

learning at the .05 level of significance.The statistical analysis revealed that before the study, the average 

score of learning achievement was 10.07, and after learning the average score of achievement was 29.37. 

2) The result of the creation of the Astronomy and Space Astronomy lesson plan is appropriate. 

The average lesson plan was found to be in the range of 4.11-4.28 

3) Statistical Results of Learning Achievement of Prathomsuksa 4 Students Astronomy and Space 

It was found that the mean score of achievement was higher than 60% at the .05 level of significance. 

 

Keyword: Attitude towards science learning,7E inquiry learning activities 



 
 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัเป็นยคุแห่งศตวรรษท่ี21 ยคุท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่ง

มาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากมี อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยอาํนวยความสะดวก เช่น  ไอแพดสมาร์ทโฟน

แทบ็เลต็ เป็นตน้ ซ่ึงช่วยให ้การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลสะดวกข้ึน  ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

จาํนวนมากและสามารถสืบคน้ ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองและสะดวกรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั  ดงันั้นใน

การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั ผูส้อนตอ้ง เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูบ้อกความรู้เป็นผูโ้คช้ เพื่อพฒันาผูเ้รียน

ให้มีทกัษะเพื่อการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี21 ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 

( Critical Thinking and Problem Solving) ก า ร  ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ( Communication and 

Collaboration) ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ (Information 

Literacy)  ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) ทกัษะดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, 

Communications and Technology Literacy) เป็นตน้ (วิจารณ์ พานิช, 2555, หนา้ 17 ) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ล่าวไวว้่า “วิทยาศาสตร์มีบทบาท

สาํคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจาํวนัและ

การงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน เทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออาํนวย

ความสะดวกในชีวิตและการทาํงาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด

สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ด้พฒันาวิธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิด

สร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหา

อย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-

based society) ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมี

คุณธรรม”  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีก็มีส่วนสําคญัในการ

คน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดเ้ร็วข้ึน ดงัในความรู้ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ วิทยาศาสตร์จึงเป็น

วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อนัมีความรู้ ทกัษะ(กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

การสร้างสมประสบการณ์ในการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน ทั้งน้ีเพราะวิทยาศาสตร์ช่วยพฒันาความคิดท่ีมีเหตุผล สร้างสรรค์ คิด

วิเคราะห์และวิจารณ์  และมีทกัษะท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบซ่ึง



 
 

ความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นคุณสมบติัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียน

ทุกคนในโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 

2545, หนา้ 1-2)  

นอกจากน้ี การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนัก็ลว้นแลว้แต่ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์อยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ  และจากการท่ีมนุษยมี์สมองมีความ

เฉลียวฉลาด และสามารถจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ มนุษยจึ์งนาํความสามารถดงักล่าวไปดดัแปลงปรับปรุง

วิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นเทคโนโลยรูีปแบบต่าง ๆเช่น เทคโนโลยอีวกาศ เพื่อใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ท่ีไม่

มีส้ินสุด และตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีความสนใจเก่ียวกบัทอ้งฟ้าและดวงดาว  เหล่าน้ี

แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ ดงันั้นประเทศใดท่ีมีความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์

ประเทศนั้นก็จะมีความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ ประชากรในประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตดีตามไปดว้ย (เติม

ศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช, 2540)  

และอยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่าปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆดา้น ทั้งดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และการดาํเนินชีวิต ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีาํใหต้อ้งมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระ

ตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับศตวรรษท่ี21 และสําหรับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี21 สาระวิชากมี็ความสาํคญั แต่อาจไม่เพียงพอสาํหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยคุศตวรรษท่ี21 

ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชาจึงควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้ดว้ยตวัเองผา่นคาํแนะนาํช่วยเหลือจาครู หรือการ

ช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเองและ

แสดงศกัยภาพท่ีมีได ้ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือทาํ และมีความคิดท่ีสามารถแกไ้ข

ปัญหา และบูรณาการสาขาวิชาอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) จึงเป็นแนวทางการจดัการศึกษา

ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสะเต็มศึกษามุ่งเน้นท่ีจะบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ และมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทกัษะชีวิต ความคิด

สร้างสรรค ์อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และทกัษะ

กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้ งนําไปสู่การสร้าง

นวตักรรมในอนาคตแห่งศตวรรษท่ี21 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี2557, หนา้4) 

อีกทั้งงานวิจยัดา้นสะเต็มศึกษา เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น

ยงัคงปรากฏอยู่น้อย แลว้ยงัพบว่าไม่ผูว้ิจยัท่านใดทาํการศึกษางานวิจยัทางดา้นสะเต็มศึกษาในดา้นดารา

ศาสตร์และอวกาศ ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยวา่ความรู้ทางดา้นดาราศาสตร์ และอวกาศนั้นเป็นการอา้งอิงผา่นทฤษฎีเสีย

ส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีการกาํเนิดเอกภพ ทฤษฎีการขยายตวัของกาแลก็ซี ทฤษฎีแรงดึงดูดระหวา่งดาว



 
 

เคราะห์เป็นตน้ อีกทั้งผูส้อนหลายๆท่านยงัคงมีมุมมองท่ีคลา้ยกนัคือถือวา่การเรียนการสอนดา้นดาราศาสตร์

และอวกาศนั้นเป็นเร่ืองไกลตวัจึงอาจเป็นเร่ืองยากสําหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการจดั

กิจกรรม การทดลองปฏิบติั ซ่ึงไกลความจริง และไม่สามารถพาผูเ้รียนออกจากห้องเรียนเพื่อไปคน้พบได้

จริง และยากท่ีจะสร้างสถานการณ์จาํลองให้มีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ส่งผลให้การเรียนการสอน

ดา้นดาราศาสตร์ และอวกาศเป็นไปตามทฤษฎีท่ีถูกอา้งอิงผา่นหนงัสือเรียนโดยทัว่ไป ปัญหาท่ีพบคือผูเ้รียน

ส่วนใหญ่มกัจะอาศยัความรู้จาํจากการบอกเล่าของผูส้อนท่ีอา้งอิงจากตาํรา หรือหนงัสือเพียงเท่านั้น ไม่ได้

เขา้ใจดว้ยการลงมือปฏิบติั 

งานวิจยัช้ินน้ีจึงถูกจดัทาํข้ึนดว้ยความสนใจท่ีจะนาํการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของ

การจดัการเรียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศโดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาผ่าน

การลงมือปฏิบติั มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีทกัษะในการตดัสินใจ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและเป็นมิตร มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านการลงมือปฏิบติัจนเกิดเป็นองคค์วามรู้

ตลอดจนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีการจดัการเรียนการรู้แบบสะเตม็ศึกษาใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงันั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาท่ีตอ้งอาศยัความ

เช่ียวชาญเป็นตวัส่งเสริมให้พฒันาขีดความสามารถ ความอดทนท่ีจะรับมือกบัปัญหาในดา้นต่างๆ และ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการสอนโดยมีความคิดท่ีจะให ้และรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

สอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัผา่นการใหค้าํแนะนาํของผูส้อนแทน

การสอนแบบเดิมๆท่ีเน้นการบอกเล่าและจดจาํ เพียงเท่านั้นก็จะช่วยเสริมให้การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษามีความสนุก และบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี2557, หนา้4) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ย

วิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.) เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ยวิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษา 

3.) เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และ

อวกาศ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ 

ใหสู้งกวา่ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 



 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทบัทอง ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 จาํนวน  61 คน แบ่งออกเป็น 2 หอ้งเรียน 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทบัทอง ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 จาํนวน  1 ห้อง โดยไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลาก

เพื่อจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาจาํนวน 30 คน 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559โดยใชเ้วลาในการศึกษา 12ชัว่โมง 

1.เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เน้ือหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองดารา

ศาสตร์และอวกาศ โดยมีสาระการเรียนรู้อิงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สําหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4จาํนวน 6แผนการ

จดัการเรียนรู้ดงัน้ี แผนท่ี1จกัรวาลและอวกาศ แผนท่ี2ระบบสุริยะและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ แผนท่ี3

เทหวตัถุในระบบสุริยะ แผนท่ี4ดาวฤกษด์าวเคราะห์ แผนท่ี5ดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์ก๊าซ และแผนท่ี

6การเดินทางสู่อวกาศ 

2.ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรจดักระทาํ คือ วิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

3.สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Consistency : IOC), ค่าเฉล่ียของคะแนน( ), ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD), ค่าความยากง่าย (p), ค่าอาํนาจจาํแนก (r),One- sample  T-test , T-test Dependent Sample, 

ค่าความเช่ือมัน่ KR-21 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั 

 

 

 

 

 

 



 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1.แผนการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาเร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดบัชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 4 

จาํนวน 6 แผน เวลารวม 12 ชัว่โมง 

แผนท่ี 1จกัรวาลและอวกาศ 

แผนท่ี 2ระบบสุริยะ และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

แผนท่ี 3เทหวตัถุในระบบสุริยะ 

แผนท่ี 4 ดาวฤกษ ์ดาวเคราะห์ 

แผนท่ี 5ดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์ก๊าซ 

แผนท่ี 6 การเดินทางสู่อวกาศ 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 35 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ 

 การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียน

ทบัทอง เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ

สะเตม็ศึกษา งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้(Pre-experimental Research) One-Group Pretest–

Posttest Design โดยผูว้ิจยัขอ้นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยั ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1.ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ย

วิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผลการวิเคราะห์เป็นดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

การทดสอบ N  S.D. T Sig 

ก่อนเรียน 30 10.07 3.930 
23.672 .000** 

หลงัเรียน 30 29.37 2.236 

  

 จากตารางท่ี1 สามารถสรุปไดว้า่ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดาราศาสตร์ และ

อวกาศของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนทบัทองหลงัการไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็

ศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  



 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ย

วิธีการสอนแบบสะเตม็ศึกษา 

 งานวิจยัน้ีไดท้าํการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาโดยมีจุดประสงคท์างการเรียน

ท่ีมุ่งใหน้กัเรียนเกิดระดบัความรู้ทางพทุธพิสยั(Cognitive Domain) 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัความรู้จาํ

(Knowledge) ระดบัความเขา้ใจ(Comprehension) และระดบัการนาํไปใช ้(Application)จาํนวน 6 แผนไดแ้ก่ 

  1. จกัรวาลและอวกาศ  

  2. ระบบสุริยะ และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

  3. เทหวตัถุในระบบสุริยะ 

  4. ดาวฤกษ ์และดาวเคราะห์ 

  5. ดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์ก๊าซ 

  6. การเดินทางสู่อวกาศ 

 จากการตรวจสอบ ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล และหาค่าเฉล่ียในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

ไดผ้ลดงัตารางดงัน้ี 

ตารางที2่ตารางแสดงดชันีความสอดคลอ้งในเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียน ของแต่ละแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

แผนการสอน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม  ผลการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

จกัรวาลและอวกาศ 4.60 3.75 4.00 12.35 4.11 สอดคลอ้งมาก 

ระบบสุริยะและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 4.70 4.15 4.00 12.85 4.28 สอดคลอ้งมาก 

เทหวตัถุในระบบสุริยะ 4.65 4.00 4.00 12.65 4.21 สอดคลอ้งมาก 

ดาวฤกษ ์และดาวเคราะห์ 4.70 3.80 4.00 12.50 4.16 สอดคลอ้งมาก 

ดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะห์ก๊าซ 4.65 4.10 4.00 12.75 4.25 สอดคลอ้งมาก 

การเดินทางสู่อวกาศ 4.70 4.00 4.00 12.70 4.23 สอดคลอ้งมาก 

  

 3. ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และ

อวกาศ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ 

ใหสู้งกวา่ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองดาราศาสตร์ 

และอวกาศ โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ทั้งน้ีผูว้จิยัไดมุ่้งหวงัใหผู้เ้รียนมีค่าเฉล่ียของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ร้อยละ 60 โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 3 

 



 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี4 กบัเกณฑร้์อยละ 60 

N Df K  S.D. µ t 

30 29 30 28.46 5.30 21 7.71* 

*P < 0.05,   t(29, 0.05)  = 1.69 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นถึงคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา มีค่าเฉล่ีย

ของผลสมัฤทธ์ิสูงกวา่ร้อยละ  60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05    

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดว้ย

วิธีการสอนแบบสะเต็มศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยรูปแบบการ

เรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเนน้การลงมือปฏิบติัจริงดงัท่ีมนตรี จุฬาวฒันทล (2556: 16) ไดก้ล่าวไวว้่า

สะเตม็ศึกษามุ่งเนน้การลงมือปฏิบติัและยงิเป้าหมายเพื่อให้นกัเรียนไดท้ดลองและปรับเปล่ียนกระบวนการ

ต่างๆ ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด การตั้งคาํถาม แกปั้ญหาและสร้างทกัษะการหาขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้คน้พบ

ใหม่ๆ ทาํให้ผูเ้รียนรู้จกันาํองคค์วามรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกนัเพื่อมุ่ง

แกปั้ญหาสําคญั ๆ และนาํไปสู่คาํตอบทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการบอกเล่าผ่านครูผูส้อนหรือท่องจาํสูตร

ต่างๆ ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูเ้รียนไดอ้งคค์วามรู้ ตลอดจนทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจากวารสารนกับริหาร 

STEM Education กบัการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี21 พ.ศ. 2556นั้น พรทิพย ์  ศิริภทัราชยัไดก้ล่าวไวว้า่ ทุก

วนัน้ีเราเร่ิมกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี21 สังคมเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิง จึงเกิดจุดเร่ิมตน้ในการใช้

ชีวิตในศตวรรษท่ี21 ไดอ้ยา่งเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ร่ิมตน้มา

จากการประชุมร่วมกนัของบรรดานกัวิชาการหลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกาภายใตค้วามตอ้งการของ

รัฐบาลท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพประชากรในประเทศเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของประเทศ และศกัยภาพใน

สังคม ท่ีสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณภาพในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ อยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี

องคป์ระกอบหลกัในดา้นต่างๆ ท่ีควรเกิดข้ึนในผูเ้รียนจากการจดัการศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 ซ่ึงหน่ึงตวัเลือก

ในการจัดการการศึกษาดังกล่าวก็คือการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาท่ีสามารถรองรับการจัดการ

การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลของการวิจยัน้ีขา้งตน้ท่ีสรุปไดว้่าภายหลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผูเ้รียนสามารถทาํความเขา้ใจในเน้ือหาตรงตามจุดประสงคท่ี์วดัคุณลกัษณะเชิง

พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ของผูเ้รียนผ่านระดับความรู้เชิงพฤติกรรม 3 ระดับได้แก่ 

ระดบัความรู้จาํ(Knowledge) ระดบัความเขา้ใจ(Comprehension) และระดบัการนาํไปใช้ (Application)ได้

เป็นอยา่งดี และค่อนขา้งชดัเจนโดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาท่ีพบระหว่างทาํกิจกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของScott (2012) ท่ีได้ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)ในโรงเรียน



 
 

มธัยมของประเทศสหรัฐอเมริกาจาํนวน 10แห่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของ STEM ท่ีมีผลต่อ

ความพยายามเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน สําหรับเขา้ทาํงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั STEM โดยใน

หลายๆ โรงเรียนได้มีการออกแบบแผนและ ดําเนินการนําไปใช้แล้ว แต่อีกหลายๆ แห่งยงัอยู่ในขั้น

ดําเนินการวางแผน และจากการศึกษาช้ีให้ เห็น ว่านักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้กว่าเด็ก นักเรียนระดบัเดียวกนัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม และนอกจากน้ียงั

พบว่านักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมน้ีหากพวกเขาไดรั้บโอกาสและการสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ท่ีจะ

แกปั้ญหาท่ีพบเจอในชีวิตจริง และค่อนขา้งมีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการจดักิจกรรมแบบสะ

เตม็ศึกษาซ่ึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนนั้นไดท้าํกิจกรรมดว้ยตน้เองจึงสร้างบรรยากาศการเรียนและเจตคติในเชิงบวก

กบัการเรียนรู้ทางดา้นสาขาท่ีไดรั้บการบูรณาการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของTseng และคณะ (2013) ซ่ึงพวก

เขาไดศึ้กษาเจตคติต่อการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ในการ

เรียนรู้แบบโครงงาน โดยมุ่งท่ีจะศึกษา เจตคติก่อนและหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐานท่ีบูรณาการ STEM โดยพวกเขาไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือผูท่ี้เร่ิมทาํงานใหม่ ในสถาบนัเทคโนโลยใีนไตห้วนั จาํนวน 5 แห่ง รวม 30 

คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการ จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยโครงงานเป็นฐาน มีเจต

คติต่อวิศวกรรมเปล่ียนไปอยา่งมีนยัสาํคญั จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของ STEM ท่ี

จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถนาํมาใชเ้พื่อ แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ ใหสู้งกวา่ร้อย

ละ 60 อยา่งมีนยัสาํคญั พบว่ามีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าร้อยละ  60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

.05 ทั้งน้ีเพราะอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาคือการให้ผูเ้รียนไดค้น้หาคาํตอบ

ผา่นกระบวนการท่ีตนเองคิดและสร้างข้ึน หรือทดสอบสมมติฐานในการทดลองดว้ยตนเอง องคค์วามรู้จึง

เกิดจากความเขา้ใจมากกว่าการจดจาํ ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีเขา้ใจไปแกไ้ขหรือวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่ง

เม่นยาํสูง ซ่ึงผลการวิจัยน้ีได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัสรินทร์บือซา (2558  : 55-63) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ชีววิทยา ความสามารถในการแกปั้ญหาและความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5/1 กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 1 หอ้งเรียน นกัเรียน 39 คน 

ซ่ึงไดจ้ากวิธีสุ่มอย่างง่ายดว้ยการ จบัสลาก (Simple Random Sampling) โดยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาในการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 18 ชัว่โมงและภายหลงัการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเตม็ศึกษามีคะแนนพฒันาการ ร้อยละ 41.03 อยูใ่นระดบัตน้ ร้อยละ 30.77 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ร้อยละ 20.51 อยู่ในระดบัสูง และร้อยละ 7.69 อยู่ในระดบัสูงมาก ซ่ึงจากผลดงักล่าวจะเห็นไดว้่า เกินกว่า

ร้อยละคร่ึง(58.97) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D1%CA%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%BA%D7%CD%AB%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 
 

กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 และนกัเรียนต่างมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเตม็ศึกษา (STEM Education) อยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ 

 1. การนาํจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนนั้น ผูส้อน

จะตอ้งมีคุณสมบติัในการเป็นผูน้าํ หรือผูแ้นะนาํ มากกว่าการบอกกล่าวถึงจุดประสงคใ์นการเรียน ทั้งน้ี

เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้ สืบเสาะดว้ยตนเอง 

 2. การจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามีความสาํคญัในเร่ืองของการตั้งคาํถามเป็นอยา่งมาก 

กล่าวคือการสร้างคาํถามเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะ นั้นจะตอ้งเป็นคาํถามปลายเปิดทั้งน้ีเพื่อ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยัและหาคาํตอบอยา่งมุ่งมัน่จนเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

 3. การจดัการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา ผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งบูรณาการให้ครบทั้ง 4 สาขาวิชา 

แต่ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มุ่งปฏิบัติและคิดวิ เคราะห์ในขอบเขตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

 4. การจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผูส้อนอาจจะตอ้งให้เวลาผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมเป็น

สาํคญั และควรออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสมช่วงเวลา โดยมุ่งเป็นการทาํกิจกรรมเป็นหลกั 

 5. การจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของงานวิจยัน้ีเป็นการจดัการเรียนสอนท่ีมุ่งไปใน

เน้ือหาดา้นดาราศาสตร์ และอวกาศในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงันั้นหากผูท่ี้สนใจนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม

กบัเน้ือหาสาระของท่าน ผูว้ิจยัมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่หากไม่ตรงกับเน้ือหาสาระของท่าน ผูส้นใจ

อาจจะตอ้งทาํการศึกษาเพิ่มเติมโดยอาศยัหลกัการบา้งส่วนจากงานวิจยั เช่น ขั้นตอน การประเมิน ในการจดั

กิจกรรม เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีใช้สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และถูกใช้ในปี

การศึกษา 2559 ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดี ทั้งน้ีงานวิจยัน้ีอาจจะปรับ

กิจกรรมให้มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มทดลองกลุ่มเดิมในปีการศึกษา 2560 และ 2561 เพื่อติดตามผลอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 2. งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีมุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้ งน้ีอาจประยุกต์ให้เหมาะสมกับเน้ือหาทางด้านอ่ืนเพื่อศึกษาตัวแปร

ทางดา้นเน้ือหาหลายตวัแปรเช่น ดา้นส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสารและสมบติัของสาร เป็นตน้ 

 3. งานวิจยัช้ินน้ีอาจประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดการพฒันาใหมี้ความเหมาะสมยิง่ๆข้ึนไปกบัในระดบัชั้นอ่ืน 

เช่น ปฐมวยั มธัยมศึกษา เป็นตน้ 
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