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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สาหรับครูระดับประถมศึกษา 2) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากความรู้และทักษะของครู 4 ด้าน ได้แก่ 2.1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา 2.2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 2.3) พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 2.4) พฤติกรรมการโค้ช และทักษะของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 2) สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาและการวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การศึกษานาร่อง เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน
ระยะที่ 2 การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 9 คนที่สอนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ จานวน 3 คน
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คณิตศาสตร์ จานวน 3 คน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 3 คน ระยะที่ 3 ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้แก่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจานวน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือก
แบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวิจัยสาหรับครู ประกอบด้วย 1.1)
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ความตรงตามเนื้อหาและใช้สถิติ Sign test 1.2) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3) แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4)
แบบสังเกตพฤติกรรมการโค้ช วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5) แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 1.6) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) เครื่องมือวิจัยสาหรับผู้เรียน
ประกอบด้วย 2.1) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test
2.2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและใช้สถิติ t-test
2.3) แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 2.4) แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test , สถิติ
Sign Test และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา สาหรับครูระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3)
สาระการเรียนรู้ 4)กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 4.1 วางแผน 4.2 ลงมือปฏิบัติ
4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.4 สะท้อนคิด 4.5 ประเมินผล และ 4.6 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 5) สื่อการฝึกอบรม
6) การประเมินหลักสูตร ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม (2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ มศึกษาของครูอยู่ใน
ระดับสูง (3) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครู อยู่ในระดับมาก (4) พฤติกรรมการ
โค้ชของครูอยู่ในระดับมาก (5) ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน (6) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (7) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop training curriculum for
enhancing ability of the STEM Education learning management for primary school
teachers. 2) to evaluate effectiveness of the training curriculum from knowledge and skills
of teachers such as 2.1) Knowledge about the STEM Education learning management 2.2)
Ability of the STEM Education learning management 2.3) Behavior of the STEM
Education learning management 2.4) Coaching behavior and three types of skills of
students such as ability for creative problem solving , science process skills and ability
for technological application. The study was conducted under a research and
development process in 4 stages as follow :
Stage 1 : Study Fundamental Data. This stage was operated in 2 steps : 1)
Interview the opinions of the administrators of educational institutions , the sixth primary
school teachers and education supervisor about actual conditions, problem and needs in
learning management of the STEM Education. 2) Synthesizing the document and research
about training curriculum and learning management of the STEM Education
Stage 2 : Develop the Draft Training Curriculum and Inspect the quality of
Curriculum.
Stage 3 : Inspect the Effectiveness of Training Curriculum. This stage was
operated in 3 steps : 1) Pilot study. The curriculum was try out with three teachers. 2) The
curriculum was implemented on the sixth 9 primary school teachers such as Science
teachers three persons , Mathematics teachers three persons and Occupations and
Technology three persons were selected by volunteering and the sixth 50 primary learners
3) Teachers use Project-based learning for the sixth 50 primary students were selected by
purposive sampling.
Stage 4 : Improve and Develop the curriculum.
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Instruments for this research consist of 1) Research instruments for teachers
such as 1.1) Test about knowledge of the STEM Education learning management for
teachers and analysis data by calculating content validity and using Sign Test statistics. 1.2)
Evaluating form of ability of the STEM Education learning management and analysis data
by calculating mean and standard deviation. 1.3) Behavioral observation form of the STEM
Education learning management and analysis data by calculating mean and standard
deviation. 1.4) Coaching behavioral observation form and analysis data by calculating
mean and standard deviation. 1.5) lesson Plan evaluating form and analysis data by
calculating mean. 1.6) Interview form on opinions of teacher towards the training
curriculum and analysis data by content analysis . 2) Research instruments for students
such as 2.1) Test for ability of creative problem solving and analysis data by using t-test
statistics. 2.2) Science process skills evaluating form and analysis data by calculating mean
and using t-test statistics. 2.3) Ability for technological application evaluating form and
analysis data by calculating mean. 2.4) Interview form for opinion of students to Projectbased Learning and analysis data by content analysis. Statistics for analysis data such as
percent , mean , standard deviation , t-test , Sign test and content analysis.
The findings of this study were as follows :
1.The training curriculum to enhance ability of the STEM Education
learning management for primary teachers consist of 1) principles 2) purposes 3) contents
4) training activities consist of six stages : a) plan b) practice c) sharing learning d) reflect e)
evaluation and f) feedback. 5) training materials and 6) evaluation. Finally , the training
curriculum for enhancing ability of the STEM Education learning management for primary
teachers has effectiveness given according with criteria : 1) Knowledge about the STEM
Education learning management of teachers after training higher than before training 2)
Ability of the STEM Education learning management of primary teachers were at high
level. 3) Behavior of the STEM Education learning management of primary teachers were
at the much level. 4) Coaching behavior of the STEM Education of primary teachers were
at the most level. 5) There was significantly statistical difference in test score of ability of
creative problem solving of students before and after Project-based learning at .01 level.
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6)Science process skills of students higher than criteria. 7) Ability for technological
application of students were at a good level.
keywords : Training Curriculum , Ability of the STEM Education learning management
บทนา
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษา
วิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี การวัดและ
ประเมิ น ผลไม่ เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ การพั ฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรม พบว่ า ผู้
ประกอบวิชาชีพครูมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อ งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ (สุปราณี จินดา.2549 : 1) จากการสารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารของโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม พบว่าพฤติกรรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูเน้นสอนเนื้อหาในสาระของตนเอง โดยขาดการบูรณา
การสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดความซ้าซ้อน
ของเนื้อหาที่สอน และขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
เนื่ อ งจากเป็ น แนวคิด ใหม่ ที่ เริ่ ม น ามาใช้ ในการจั ด การเรีย นรู้ใ นสาระวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในประเทศไทย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.2557 : 3 ;
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2553 : 9-10)
การจัดการศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ความรู้ใน 4 สาขาวิช า ได้ แก่ วิ ทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจึงมีความสาคัญต่อผู้เรียน คือช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เข้าใจ
และสนใจการประกอบอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่
สาคัญในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ในปัจจุบันการแก้ปัญหาจะให้ความสาคัญกับความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่ น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้สะเต็มศึกษายังช่วย
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พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม (สสวท.2557 : 5 ; Mehalik,
Doppelt & Schunn,2005 ; Rece Herboldsheimer, Paige Gordon.2013 : 1-4) นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันมีการนาแนวคิดของการเสริมพลั งและชุมชนการเรีย นรู้ทางวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาหลักสูต ร
ฝึกอบรม สาหรับครูระดับประถมศึกษา เนื่องจากช่วยให้ครูผู้สอนลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการทางาน โดย
ครูผู้สอนในสาระต่างๆ ได้ทางานร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ครูทางาน
ร่วมกันเป็นทีม ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้เกิดแรงบันดาล
ใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ (วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง.2557 : 93-94)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวสะเต็ ม ศึก ษา ส าหรั บ ครู ระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยใช้ แนวคิด การเสริ ม พลั ง
(Empowerment) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และศึกษา
ทักษะของผู้เรียน 3 ด้านได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา สาหรับครูระดับประถมศึกษา
2.เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมจาก
2.1 ความรู้และทักษะของครู ได้แก่
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
2.1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
2.1.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
2.1.4 พฤติกรรมการโค้ช
2.2 ทักษะของผู้เรียน ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย(์ มหินทรศึกษา
คาร) ที่สอนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ จานวน 3 คน คณิตศาสตร์ จานวน 3 คน และการ
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งานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 3 คน ซึ่งอาสาสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 2) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม พิจารณาจาก
1.ความรู้และทักษะของครู ได้แก่
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.4 พฤติกรรมการโค้ช
2.ทักษะของผู้เรียน ได้แก่
2.1 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม
แนวสะเต็มศึกษา หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา หน่วยที่ 3 เรื่อง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา หน่วยที่ 4 เรื่อง การวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2557- กรกฎาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (R1) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
1) สัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
2) สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม และการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร (D1)
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ในขั้นตอนนีผ้ ู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง และหาคุณภาพของหลักสูตรฉบับ
ร่าง โดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา จานวน 2 คน ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรฉบับร่างโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม (R2) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษานาร่อง เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 3 คน
ระยะที่ 2 การทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีส่ อนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ จานวน 3 คน
คณิตศาสตร์ จานวน 3 คน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 3 คน
ระยะที่ 3 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้แก่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีนักเรียน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (D2) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของครูผู้เข้ารับการอบรม และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1.เครื่องมือวิจัยสาหรับครู ประกอบด้วย
1.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาก่อนและ
หลังการฝึกอบรม จานวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80 - 1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป หาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder- Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.72
1.2 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีจานวน 34 ข้อ มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92
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1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีจานวน 8 ข้อ มีค่า IOC
เท่ากับ 1.00 หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71
1.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการโค้ช มีจานวน 9 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 หาความ
เชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
1.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 13 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 หาความ
เชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75
1.6 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม มีจานวน 8 ข้อ

มีค่า IOC

เท่ากับ 1.00
2.เครื่องมือวิจัยสาหรับผู้เรียน ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีจานวน 3 ข้อ หาความเชื่อมั่นโดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson Product Moment Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.79
2.2 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี จานวน 5 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00
หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ Pearson Product Moment Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.81
2.3 แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มี จานวน 4 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00
หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ Pearson Product Moment Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.86
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่า 1) ครูผู้สอนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาในหลักสูตร
สถานศึกษา 3) โรงเรียนมีนโยบายเน้นการติวเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนโอเน็ตสูง
4) ครูไ ม่เคยเข้า รับ การอบรมเกี่ยวกับ การจั ด การเรีย นรู้ตามแนวสะเต็ม ศึกษา แต่ เคยเข้ารับ การอบรม
หลักสูตรบูรณาการ และหลักสูตรท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ แต่ขาดการนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง จาก
การวิเคราะห์ความต้องการของครูที่สอนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
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สะเต็มศึกษา 2) ทักษะและเทคนิคการสอน 3) การวัดและประเมินผลแนวใหม่ 4) การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นแนวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา และยังไม่เคยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา มีดังนี้
1.2.1 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา สะเต็มศึกษาในบริบทของต่างประเทศหมายถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ส่วนสะเต็มศึกษาในบริบทของประเทศไทยหมายถึงการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยมีการสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเข้าไปใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.2.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.การบูรณาการ
แบบสอดแทรก เป็นการบูรณาการโดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ โดยผู้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งจะนาสาระของ
วิชาอื่นๆ ของสะเต็ม (STEM) มาบูรณาการกับวิชาที่ตนเองสอน 2.การบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการบูร
ณาการที่ผู้สอนหลายคนจากวิชาต่างๆ ของสะเต็มมาวางแผนการสอนร่วมกันโดยจัดทาเป็นหัวเรื่อง ผู้สอน
แต่ละวิชาต่างสอนวิชาของตนเอง 3.การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เป็นการบูรณาการที่ผู้สอนหลายคน
จากวิชาต่างๆ ของสะเต็มมาวางแผนการสอนร่วมกัน โดยกาหนดหัวเรื่องร่วมกัน และกาหนดงานในโครงงาน
ร่ว มกัน 4.การบูรณาการแบบข้า มวิ ชา เป็ นการบู รณาการที่ ผู้ สอนหลายคนจากวิ ชาต่ า งๆ ของสะเต็ ม
(STEM) มาวางแผนการสอนร่วมกันโดยกาหนดหัวเรื่องร่ว มกันเป็นโครงงานและสอนร่วมกัน เป็นที ม
(สสวท.2557 : 4 ; Vasquez , Joanne., Sneider, C. and Comer , M.2013 ; วิชัย วงษ์ใหญ่.2554 :
133-136)
1.2.3 การศึกษาแนวคิดการเสริมพลังและชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
1) แนวคิดการเสริมพลัง
1.1 การเสริมพลัง (Empowerment) หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหาร
องค์กรใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีอานาจในการตัดสินใจ มีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนส่งผลให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของการทางาน (เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์.2549 : 40 ; อรพรรณ ลือบุญธวัช
ชัย.2541 : 17 ; อติพร ทองหล่อ.2546 : 20 ; Clutterbuck และ Kernagham.1994 : 31 ; Kinlaw .1995
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:11 ; Stewart.1994 : 23 ; Tebbitt.1993 : 18 ; Yukl และ lepsinger.2004 :19-21 ; พจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์.2555 : 195 ; วิชยั วงษ์ใหญ่และ
มารุต พัฒผล.2557 : 84)
1.2 วิธีการเสริมพลัง มีดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล.2557 : 84-85
; Bolin.1989 : 82 ; Haksever, et. al.2000 : 226 ; Lashley. 1997 : 132) คือ 2.1 ทาให้ครูมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 2.2 พัฒนาครูให้มีความรักและความผูกพันในการปฏิบัตงิ าน 2.3 สนับสนุน
ให้ครูมีอิสระในการทางาน สามารถคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 2.4 สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีช่ ่วยให้ครูมีความสุขและสนุกกับการทางาน 2.5 ส่งเสริมให้ครูทางานเป็นทีมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2.6 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 2.7 ส่งเสริมให้ครูมีพลัง
อานาจในการพัฒนาการทางาน และมีทัศนคติทดี่ ีต่อสถานศึกษาและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.8 ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติงานของครู
2) แนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community)
หมายถึงการรวมกลุ่ม กัน ของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พและ
คุณภาพของผู้เรียนร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ (Collaborative learning) การเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(Thompson , Gregg .& Niska.2004 ; Sergiovanni.1994 อ้างในวรลักษณ์ ชู
กาเนิด และเอกรินทร์.2014 : 94-95 ; วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล.2557 : 75) และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์.(2557 : 131) ที่พบว่าครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางานร่วมกัน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา
2.ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้
2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1.1 หลักการ ประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่
1) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา
2) เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
3) เป็นหลักสูตรที่เน้นการทางานร่วมกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูและผู้เรียน
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4) เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการในสาระและการปฏิบัติ
5) เป็นหลักสูตรที่เน้นการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์จริง
6) เป็นหลักสูตรที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
2.1.2 วัตถุประสงค์ มีดังนี้ หลักสูตรฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์สาหรับครู ดังนี้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
3) มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
4) มีพฤติกรรมการโค้ช
2.1.3 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่
1) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแนวสะเต็มศึกษา
2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
4) การวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา
2.1.4 กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) วางแผน เป็นขั้นตอนที่ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ และมีการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์
จานวน 3 คน คณิตศาสตร์ จานวน 3 คน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 3 คน โดยเลือก
ประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม
2) ลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้
3) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ค รู ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับผู้ บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ศึกษานิเทศก์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยผู้วิจัยและครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะทาหน้าที่โค้ชเพื่อนครูในแต่ละกลุ่ม
4) สะท้อนคิด เป็นขั้นตอนที่ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้
5) ประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยและครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมของเพื่อนครูในแต่ละกลุ่ม
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6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในแต่ละกลุ่ม
2.1.5 สื่อการฝึกอบรม ได้แก่ 1) โปรแกรม Power Point 2) เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 2.1 ตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.2 คู่มือการเรียนรูส้ าหรับครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวน 4 หน่วย
3) แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
2.1.6 การประเมินหลักสูตร ประเมินจาก
1.ความรู้และทักษะของครู 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1.4 พฤติกรรมการโค้ช
2.ทักษะของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบว่าผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ 1)
หลักการมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน มีความเป็นไปได้และควรสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ และสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย 3) สาระการเรียนรู้ครอบคลุมสาระสาคัญ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความเหมาะสม
กับครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4) กิจกรรมการฝึกอบรมควรมีลักษณะสาคัญ ได้แก่

4.1 เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการบรรลุจุดมุ่งหมายและมีความเป็นไปได้ 4.2 ควรเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน 4.3 ในหน่วยที่ 3 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 4.4
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 4.5
ควรเพิ่มขั้นตอนการสะท้อนคิด ในกระบวนการฝึกอบรม 4.6 ควรสัมภาษณ์นักเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
726

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

และการเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ 5) สื่อประกอบการฝึกอบรมควรทันสมัย โดยจัดทาเป็นรูปเล่มที่มีสีสัน
สวยงามและน่าอ่าน และจัดท ารูปเล่มให้กะทัดรัด เพื่อให้สอดคล้องกับ ความสนใจของครูผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 6) การประเมินผลหลักสูตรบรรลุจุดมุ่งหมาย ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมินและเหมาะสมกับครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
2.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
1.คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูหลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการจั ดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ ม ศึกษาของครูอยู่ ใน
ระดับสูง (x = 4.34 / S.D. = .51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.50 / S.D. = .55) ส่วนด้านความสามารถในการวิเคราะห์
ผู้เรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด (x = 4.17 / S.D. = .50)
3.คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูอยู่ในระดับมาก
4.คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการโค้ชของครูอยู่ในระดับมากที่สุด
5.ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม)
7.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนอยู่ในระดับดี
2.4 ผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (D2)
ภายหลังการอบรม ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้คือ 1)
มีค วามรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับ จุ ดประสงค์

เนื้ อหา กิจ กรรมการฝึกอบรม การวั ดและประเมิ นผลมาก

เนื่องจากผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม การฝึกอบรมเน้น
การลงมือปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน 2) หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
สาหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) หลักสูตรฝึกอบรมมีข้อดี คือมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติ ทาให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจง่าย 4) หลักสูตรมีข้อควรปรับปรุง คือ
ควรเพิ่มวันในการอบรมให้มากขึ้น 5) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยภาพรวมว่าเป็น
หลักสูตรที่ดี มีความเหมาะสมกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ในชั้น
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เรียนได้จริง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของครูผู้เข้า
รับการฝึกอบรม โดยเพิ่มวันในการอบรมให้มากขึ้น

และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากขึ้น
อภิปรายผล
1.ในการวิจัยครั้งนีไ้ ด้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาสาหรับครูระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการ
เรียนรู้ 4) กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 4.1 วางแผน 4.2 ลงมือปฏิบตั ิ 4.3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.4 สะท้อนคิด 4.5 ประเมินผล 4.6 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับร่างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 3) การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร 4) การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (วิชัย วงษ์
ใหญ่.2554: 50 อ้างถึง Taba.1962) ที่ระบุวา่ ในการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มตั้งแต่ 1) วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคม 2) กาหนดจุดมุ่งหมาย 3) เลือกเนื้อหาสาระ 4) จัดและรวบรวมเนื้อหาสาระ 5) เลือก
ประสบการณ์การเรียน 6) จัดประสบการณ์การเรียน 7) ประเมินผล นอกจากนี้ในกิจกรรมการฝึกอบรมครู
ผู้วิจัยแจกเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทาให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างทีป่ ฏิบัติงาน (on the job training) ได้เป็นอย่างดี
2.หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
2.1 คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูหลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากในกิจกรรมการฝึกอบรม
ส่ ง เสริม ให้ครูผู้ เข้า รับ การฝึ กอบรมมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมการฝึ กอบรมโดยมี การวางแผน ลงมื อปฏิบั ติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด การประเมินผล และ ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติกิจ กรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบั ติจ ริงในชั้น เรียน นอกจากนี้ ครูผู้ เข้า รับ การ
ฝึกอบรมได้ เรีย นรู้แนวทางการปฏิบัติ กิจกรรมจากสื่อ ประกอบการฝึ กอบรม และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมทั้ง 4 หน่วย รวมทั้ง ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันพัฒนาระหว่าง
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ผู้ให้และผู้ รับ การฝึ กอบรม เน้ น การปฏิบัติ จ ริง ใช้ สื่ อและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม และน าลงสู่
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง (สันต์ ศูนย์กลาง.2551 : 52-56 ; สุมน อมรวิวัฒน์.2546 : 12)
2.2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจาก 1) ในกิจกรรมการฝึกอบรมจะเน้นให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) วางแผน 1.2) ลงมือปฏิบัติ 1.3) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1.4) สะท้อนคิด 1.5) ประเมินผล 1.6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 2) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
การสาธิตการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 3) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมพลังจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจอย่างอิสระในการปฏิบัติกิ จกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) ที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีอานาจใน
การคิดและตัดสินใจ มีอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของตน ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของการทางาน (เพ็ญพรรณ
ขจรศิลป์.2549 : 40 ; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.2541 : 17 ; อติพร ทองหล่อ.2546 : 20 ; Clutterbuck
และ Kernagham.1994 : 31 ; Kinlaw .1995 :11 ; Stewart.1994 : 23 ; Tebbitt.1993 : 18; Yukl
และ lepsinger.2004 :19-21 ; พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์.2555 : 195 ; วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต
พัฒผล.2557 : 84) 4)ในการปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการทางานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับ
เพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยและศึกษานิเทศก์ ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่
ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพ
ของผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (Collaborative

learning) การเรี ย นรู้

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทางานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Thompson , Gregg .&
Niska.2004 ; Sergiovanni.1994 อ้างในวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ .2014 : 94-95 ; วิชัย วงษ์ใหญ่
และมารุต พัฒผล.2557 : 75) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์.(2557 : 131) ที่พบว่า
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางานร่วมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพช่วยพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมีข้อดีต่อครูผู้สอนคือลด
ความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการสอนให้บรรลุตามแผนที่กาหนด
ไว้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูผู้สอนเห็นความสาคัญของพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด และเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตน
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ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้ เรียน รวมทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้เรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีข้อดีต่อผู้เรียนคือช่วยลดอัตราการตกซ้าชั้น อัตราการขาดเรียน
ลดลง และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์.2014 : 94-95)
2.3 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 1) ในการอบรม ผู้วิจัยเน้นให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นตัวอย่าง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และในกิจกรรมการฝึกอบรม ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
การสาธิตการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อให้ผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเพื่อน
ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อเป็นแนวการในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ในกระบวนการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทาให้
ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และสามารถจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ดีขึ้น 3) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการโค้ชจากเพื่อน
ครูที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ มาก ซึ่งสอดล้องกับผลการวิจัยของเชาวเวอร์ (Shower and
Joyce.1996) และทรูเดิล (Truesdale.2003 , อ้างถึงใน Knight.2009 : 197-198) ที่พบว่าครูที่ได้รับการ
โค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยให้ครูสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.4 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการโค้ชของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจาก 1) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการโค้ชจากผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเพื่ อน
ครู 2) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการคิดและตัดสินใจ
ร่วมกัน เต็มใจที่จะปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
3) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการโค้ชจากผู้วิจัย ผู้บริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเพื่อนครูที่เข้า
รับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไอรีน เคนเนดี (Aileen Kennedy. 2005 : 235-250) ที่
พบว่าการโค้ชของเพื่อนครูส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมารุต พัฒผล.(2558 : 435-449) ที่พบว่าการโค้ชจากผู้เชี่ยวชาญ ครูใหญ่และเพื่อนครู ช่วยทาให้ครูมี
ความเชื่ อมั่ น ในการจั ด การเรีย นรู้ ไ ด้ ดี ขึ้น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ครูส ามารถจั ด การเรีย นรู้ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
นอกจากนี้เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการโค้ชครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา ควรมีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็ม
ศึกษาแก่ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใช้สาหรับประเมินศักยภาพของผู้เรียน
2.5 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนได้รับการโค้ชจากครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการทา
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โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ 1) ออกแบบสูตรส้มตา
เพื่อสุขภาพในสาระวิทยาศาสตร์ 2)คานวณค่าพลังงานจากสารอาหารในส้มตาในสาระคณิตศาสตร์ 3)
ออกแบบโครงร่างการนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Power Point ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหา
ความจริง เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนทาความเข้าใจปัญหา มีการรวบรวมข้อมูล เรื่อง สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ 2)
การค้นหาปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา โดยเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา 3)
การค้นหาความคิด เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรวบรวมวิธีแก้ปัญหา 4) การค้นหาคาตอบ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธี จัดลาดับวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุด 5)การค้นหาคาตอบที่เป็นที่ยอมรับ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้สูตร
ส้มตาที่รับประทานแล้วไม่อ้วน และได้รับพลังงานจากสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย
2.6 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม) ทั้งนี้เนื่องจาก 1)ผู้เรียนได้ฝึกการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สูตรอาหารเพื่อ
สุขภาพ เริ่มตั้งแต่การคิดชื่อสูตรส้มตา วางแผน ออกแบบสูตรส้มตาเพื่อสุขภาพ ลงมือทาส้มตาสูตรต่างๆ
คานวณค่าพลังงานจากวัตถุดิบในส้มตา เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์และแสดงผลงาน การทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1)การระบุปัญหา 2)
การตั้งสมมติฐาน 3) การปฏิบัติการทดลอง 4) การวิเคราะห์ผลการทดลอง 5) การสรุปผลการทดลอง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการตี ความหมายของ
ข้อมู ลและการลงข้อสรุป เพื่อใช้ ในการศึกษาค้น คว้ า

ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิ จัย ของ จรรยา เจริญ

รัตน์.(2555 : 117-122) ที่พบว่าการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่ตนเองสนใจศึกษาค้นคว้า
2.7 คะแนนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก 1)
กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทางานร่วมกันเป็นทีมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิด และการให้ข้อมูลย้อนกลับ นอกจากนี้ครูผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการโค้ชจากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ และผู้วิจัย ทาให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามากขึ้น โดยครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกาหนดหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่อง สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสูตรส้มตาเพื่อสุขภาพในสาระวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคานวณค่า
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พลังงานจากสูตรส้มตาในสาระคณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับสูตรส้มตาเพื่อสุขภาพ และออกแบบชิ้นงานในการนาเสนอสูตรส้มตาเพื่อสุขภาพ โดยใช้โปรแกรม
Power Point ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสาคัญของการใช้
เทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ใ นสาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ไ ด้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการจั ดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3) ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ระบุ
ปัญหาโครงงานที่ตนเองสนใจร่วมกัน มีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิ บัติโดยการสืบ
เสาะหาความรู้จนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนรายงาน
และนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน
(ทิศนา แขมมณี.2555: 139 ; สสวท.2555 : 77; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ.2556 : 25-26) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของคาปราโร (Capraro.2013) และโอเซล (Ozel.2013) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กาหนดและระบุปั ญหาโครงงานที่ตนเองสนใจร่วมกัน ทางานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาวิธีแก้ ปัญหา และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง 4)
ผู้เรียนได้รับการโค้ชจากครูผู้สอนในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ใน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในสถานศึกษา ครูผสู้ อนควรปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ศึกษาสาระสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
1.2.ศึกษาแนวคิดของสะเต็มศึกษา ระดับของการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ตามแนวสะเต็มศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
2.ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ ควรมีการ
ร่วมมือกันของ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
เพื่อนครู
3.ในการนาหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กบั ครูในสถานศึกษา ควรเลือกสถานศึกษาที่มี
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ความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ผู้บริหารและครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.2 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.3 สถานศึกษามีจานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
3.4 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการอบรมอย่างต่อเนื่อง
3.5 ผู้บริหารควรคัดเลือกครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการฝึกอบรมและมี
ภาระงานที่รับผิดชอบไม่มาก และพร้อมที่จะเปลีย่ นแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมควรมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
5.ควรมีการโค้ชเพื่อนครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา
6.ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้ประสบความสาเร็จ ครูผู้สอนควรมีการเสริมแรง
ผู้เรียนที่มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม โดยการให้รางวัล หรือการให้คาชม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา
2.ควรมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
3.ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับครูระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4.ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยนาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ
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