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บทคัดย่อ
การว ิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อศ ึกษาพ ัฒนาการเร ียนรู้ของเด ็ก 

ปฐมวัยและผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร 
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของขุมซนที่ออกแบบการจัดกิจกรรมกับนักเรียน 
ระดับปฐมวัยในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน โดยใช้เครื่องมือ 
การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อวัดพัฒนาการเรียนรู้ และแบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละค่า เฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การว ิเคราะห ์เน ื้อหาและการทดสอบค ่าท ี ผลการวิจัย พบว่า 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาที่สำคัญคือ ครู ผู้ปกครอง 
และผู้ดูแลเด็กต้องคอยสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อต่อยอดความรู้ด้วยการรับรู้และ 
เห็นคุณค่าของการบูรณาการสะเต็มศึกษา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
ผ่านการเล่นของเด็กอย่างมีความหมาย โดยกิจกรรมการเรียนรู้ได ้ให ้ข ุมซน 
เช้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและจัดการเรียนรู้เพ ื่อพ ัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยในขุมซนซึ่งได้นำเอาภูมิปัญญาห้องถิ่น วัสดุจากธรรมซาติมาประดิษฐ์ 
เบ็เนของเล่น ทำให้เด็กเกิดความสนใจ ตื่นตัวในการทำกิจกรรม มีอิสระในการ

‘อาจารย ์ประจำคณ ะคร ุศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยราขภ ัฎบ ้านสมเด ็จ เจ ้าพระยา 
(Jittawisut21@gmail.com)
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ประดิษฐ์ เล่น และเรียนรู้ด้วยตนเองจากพื้นฐานของการสังเกตสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว 
และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เปีนผลงานสร้างสรรค์ง่าย  ๆ จนกระทั่งเด็ก 
สามารถพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อนขึ้นและมีความพอใจกับผลงานของ 
ตนเอง สามารถบอกลักษณะ การจำแนกกลุ่ม ชนิด ขนาด สี รูปทรง ผิว ความ 
เหมือนและแตกต่าง และการใช้ประโยซน่ในชีวิตประจำวัน สร้างความความ 
ตื่นตัวในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันกับเพื่อน  ๆ ได้อย่างดีมี 
ความสนุกสนาน มีการแบ่งปน ช่วยเหลือ และจัดเก็บอุปกรณ์ สร้างระเบียบ 
วินัยต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ ะ เด็กปฐมวัย สะเต็มศึกษา

Abstract
The purpose o f th is research were to  study o f early 

ch ild hood  learning d e ve lo p m e n t and th e  resu lts  o f  STEM 
education integrated w ith  learning resources and com m unity  
participation were implemented w ith early childhood 25 students 
in Thonburi Bangkok. The too ls  for measurement consisted o f 
cognitive Process and behavior. Analysis o f th e  data using 
percentage, mean, standard deviation, content analysis and t-test 
dependent. Finding showed tha t the im portant were teachers 
parents and caregivers to  supported and enhance knowledge each 
must recognize and appreciated the value o f integrated w ith STEM 
education and created learning experiences through play fo r 
children. The results o f the study were as created an experience 
through meaningful learned and played were activities provided 
the com m unity w ith 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 o f 
observation and were students available linked knowledge into 
creative products and they developed complex inventions and 
satisfied w ith the ir work can te ll classification o f species, size, 
color, shape, skin, sim ilarity and difference and use in daily life. 
Created awareness in learning. Communicated and collaborated 
w ith friends well, have a share, help and store equipment. Created 
d isc ip line fo r  them se lves  and o thers  w ere th a t a learning 
developm ent were higher.

Keywords ะ early childhood, STEM education

ความนำ
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

โดยนว ัตกรรมท ี่เป ็นส ื่อกลางของการเปล ี่ยนแปลงและพ ัฒ นาการ โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ท ี่จะพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมใน 
ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็น 
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์หรือสาขาวิชาทั้ง 4 
คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยปัจจุบัน 
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท ี่เป็นที่รู้จักมากที่ส ุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็น 
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษา (คณะกรรมาธิการ 
การส ื่อสารมวลซน การว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ, 2558; 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) โดยถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ทั้งนี้
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