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การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาพัฒ นาการเรีย นรู้ข องเด็ก
ปฐมวัยและผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร
การเรีย นรู้และการมีส ่วนร่วมของขุมซนที่อ อกแบบการจัดกิจกรรมกับ นัก เรีย น
ระดับปฐมวัยในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อวัดพัฒ นาการเรียนรู้ และแบบสังเกต
พฤติก รรมการเรีย นรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อ หาและการทดสอบค่า ที ผลการวิจ ัย พบว่า
พัฒ นาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็ม ศึกษาที่สำคัญ คือ ครู ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กต้องคอยสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อต่อยอดความรู้ด้วยการรับรู้และ
เห็นคุณ ค่าของการบูรณาการสะเต็มศึกษา และสร้างประสบการณ์ก ารเรีย นรู้
ผ่า นการเล่น ของเด็ก อย่า งมีค วามหมาย โดยกิจ กรรมการเรีย นรู้ไ ด้ใ ห้ข ุม ซน
เช้า มามีบ ทบาทในการแสดงความคิด เห็น และจัด การเรีย นรู้เพื่อ พัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยในขุมซนซึ่งได้นำเอาภูมิปัญ ญาห้องถิ่น วัสดุจากธรรมซาติมาประดิษ ฐ์
เบ็เนของเล่น ทำให้เด็กเกิดความสนใจ ตื่นตัวในการทำกิจกรรม มีอิสระในการ
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ประดิษฐ์ เล่น และเรียนรู้ด้วยตนเองจากพื้นฐานของการสังเกตสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
และสามารถเชื่อ มโยงองค์ความรู้เปีน ผลงานสร้างสรรค์ง่าย ๆ จนกระทั่งเด็ก
สามารถพัฒ นาสร้างสิ่งประดิษ ฐ์ท ี่ซับ ซ้อ นขึ้น และมีความพอใจกับ ผลงานของ
ตนเอง สามารถบอกลักษณะ การจำแนกกลุ่ม ชนิด ขนาด สี รูปทรง ผิว ความ
เหมือนและแตกต่าง และการใช้ป ระโยซน่ในชีวิต ประจำวัน สร้างความความ
ตื่นตัวในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ได้อย่างดีมี
ความสนุกสนาน มีการแบ่งปน ช่วยเหลือ และจัดเก็บอุปกรณ์ สร้างระเบียบ
วินัยต่อตนเองและผู้อ ื่น โดยมีพัฒ นาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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คำสำคัญ ะ เด็กปฐมวัย สะเต็มศึกษา
Abstract

The purpose o f this research were to study o f early
childhood learning d evelop m ent and th e results o f STEM
education integrated w ith learning resources and com m unity
participation were implemented with early childhood 25 students
in Thonburi Bangkok. The tools for measurement consisted of
cognitive Process and behavior. Analysis o f the data using
percentage, mean, standard deviation, content analysis and t-test
dependent. Finding showed that the important were teachers
parents and caregivers to supported and enhance knowledge each
must recognize and appreciated the value o f integrated with STEM
education and created learning experiences through play for
children. The results of the study were as created an experience
through meaningful learned and played were activities provided
the community with a role to express and to learned to developed
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early childhood in the com m unity which brought the wisdom
natural materials into play. Make children interested an active in
activity. It is free to invented, play and learn from the basics of
observation and were students available linked knowledge into
creative products and they developed complex inventions and
satisfied with their work can te ll classification o f species, size,
color, shape, skin, similarity and difference and use in daily life.
Created awareness in learning. Communicated and collaborated
with friends well, have a share, help and store equipment. Created
discipline fo r them selves and others were th a t a learning
development were higher.
นา

Keywords ะ early childhood, STEM education
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
โดยนวัต กรรมที่เ ป็น สื่อ กลางของการเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการ โดย
เฉพาะอย่า งยิ่งการจัด การเรีย นรู้ท ี่จ ะพัฒ นาทัก ษะผู้เรีย นให้ม ีค วามพร้อ มใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็น
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้น การบูรณาการศาสตร์ห รือสาขาวิชาทั้ง 4
คือ วิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยปัจจุบ ัน
เป็น รูป แบบการจดัก ารเรีย นรู้ท ี่เป็น ที่รู้จ ักมากที่ส ุด รูป แบบหนึ่ง เนื่องจากเป็น
นโยบายเพื่อ ขับ เคลื่อ นประเทศโดยเฉพาะด้า นการศึก ษา (คณะกรรมาธิก าร
การสื่อ สารมวลซน การวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ, 2558;
สำนัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2559) โดยถูก กำหนดให้เป็น เป้า หมาย
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ทั้ง นี้
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