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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัด
ประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษา
ผลการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มี 3 ระยะ คือระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือครูผู้สอนในชั้น
ปฐมวัย จำ�นวน 23 คนซึ่งมีประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนประจำ�อำ�เภอ ทั้ง 23 อำ�เภอ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ครูผู้สอนในชั้นปฐมวัย นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนจำ�นวน 15 คน ระยะที่ 2การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน
ในชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คนระยะที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนในชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คน
และนักเรียน ชาย–หญิงห้องเรียนปฐมวัยที่ครูรับผิดชอบ จำ�นวน 20 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาของครูแบบสังเกต
พฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูระดับ
ปฐมวัย ซึ่งข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่ง
เสริมทักษะการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ไดแก ความเป็นมา
ของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน หลักการของรูปแบบวัตถุประสงค์และการพัฒนาครูปฐมวัยโดย
ใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ใน 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 3 ขั้น
การนำ�ไปใช้ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้น
(ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน ขั้นที่ 3 ขั้นการดำ�เนินกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
และประเมินผลกิจกรรม) และขั้นตอนที่ 4 ขั้นนิเทศติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบว่าจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบพัฒนาการครูปฐมวัย พบว่าครูที่เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม ด้านการแก้ปัญหาของ
ตนเอง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นสูงกว่าด้านการแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและแก้ปัญหา
ของผู้อื่น
คำ�สำ�คัญ
รูปแบบการพัฒนาครู การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัย ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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Abstact
This study were 1) to develop the model of teacher development by using
STEM experience for learning skill of early childhood in 21st century, 2) to study
the results of using the model of teacher development by using STEM experience
for learning skill of early childhood in 21st century, and 3) to study the results of
learning skill of early childhood by using STEM experience model. This study was
both quantitative and qualitative research. There were 3 stages. Stage 1: to develop
the model of teacher development by using STEM experience for learning skill of
early childhood in 21st century. The target samples were 23 of experience early
childhood teachers from 23 districts in Buriram province, and 15 persons of the
experts in curriculum and teaching who work in early childhood area. Stage2:
teacher developments by using STEM experience for learning skill of early childhood
in 21st century. Samples were 20 of early childhood teachers. Stage 3: learning
skills development of early childhood in 21st century by using STEM experience.
Samples were 20 of early childhood teachers and the students in their classrooms.
Instruments included a set of questionnaire form, achievement test of both before
and after teacher developments training, behaviors observing form and the supervision
form used for evaluation. The statistics used in this research were mean and standard
deviation and t-test for dependent Sample. The result found that
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1) The model of teacher development by using STEM experience for learning
skill of early childhood in 21st century consisted of 5 factors which were background
of model, foundation concept and theory, concept of objective and the 4 steps of
teacher development by using STEM experience for learning skill of early childhood
in 21st century; step 1 was understanding step, step 2 is preparation step, step 3
was implementation which consisted of 4-sub-steps (1 acquisition of interest step
interesting step, 2 planning, 3 activities implementation, 4 conclusion and evaluation
the activities) and final step : supervision and evaluation the achievement evaluation.
The model had index of congruence (IOC) at 0.67-1.00
2) the result of implementation model of teacher development by using
STEM experience for learning skill of early childhood in 21st century found that the
achievement evaluation of teacher after training was higher than before training at
.01 level of statistical sig.
3) The result of learning skills development of early childhood by using
STEM experience model found that ability of problem solving in own self problem
solving was higher than self-problem solving which was related others and problem
solving of others.
Keywords
Model of teacher development, Stem experience for Early Childhood,
learning skill in 21 century
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ที่มาและความสำ�คัญ
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว อันส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตและการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ดังนั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
แก้ไขที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 และ 7 หมวดที่ 1ที่ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนากำ�ลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำ�คัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1)
นโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยการบูรณาการองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อนำ�ไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ในชีวิตประจำ�วันและการทำ�งานในอนาคต (กลุ่มติดตามและประเมินผล สำ�นักงานศึกษาธิการ
ภาค 1, 2560 : 1) การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย จึงนับเป็นกลไกสำ�คัญอย่างหนึ่ง
ในการพัฒนากำ�ลังประชากรของประเทศเพราะการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นั้น ทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ประชากรของประเทศจะต้อง
มีคุณภาพ มีความรู้มีทักษะรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีคุณธรรมจริยธรรม โดย
เฉพาะการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มเป็นรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองให้กับ
เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำ�เป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต และเป็นการจัดการศึกษาที่
จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้เด็กปฐมวัยเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์จริง การจัดประสบการณ์ดว้ ยวิธบี รู ณาการดังกล่าวจะทำ�ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการนำ�เอาความรู้มาใช้อย่างมีความหมาย (ชลาธิป สมาหิโต, 2560 : 103)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นการจัดการเรียน
การสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา จากการแก้ปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ด้วยประสบการณ์ตรง
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อย่างเหมาะสมกับวัยที่ใช้องค์ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ต่อการดำ�รงชีวิตในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถประกอบอาชีพในภาคการผลิต
และการบริการที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นกำ�ลังที่ดีต่ออนาคตของประเทศ และดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีคุณภาพ (พรพรรณ ไวทยางกูร, 2560 : 1) การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดประสบการณ์แบบสะเต็มให้กับเด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับวัย เนื่องจากครูปฐมวัยมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
และมีบทบาทที่สำ�คัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นครูปฐมวัย
จึงจำ�เป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความต้องการของเด็กในแต่ละวัย ตลอดจนช่วยพัฒนา
ให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะต่างๆ และมีความสามารถที่จะดำ�เนินชีวิตต่อไปได้ในศตวรรษที่ 21 สำ�หรับ
รูปแบบและวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อ
การสร้างเครือข่ายครู เป็นต้น โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาครูให้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ใช้ระบบพี่เลี้ยงจะช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นให้ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ปลอดภัย เป็นมิตร แนะนำ�ให้ครูสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยเด็กเป็นผู้ลงมือกระทำ�
ให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องการวางแผนจัดการหลักสูตร ตลอดจนให้กำ�ลังใจเพื่อครูมีความมั่นใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556 : 54)
ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การ
จัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มและ
สามารถนำ�ความรู้ไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เกิดองค์ความรู้โดยบูรณาการ 4 วิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำ�มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู้ การสร้างผลงานหรือชิ้นงานจากการคิด และการแก้ปัญหา
อันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยให้เกิดทักษะการดำ�เนินชีวิตสู่ความสำ�เร็จใน
ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2. ศึกษาผลการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
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3. ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัด
ประสบการณ์แบบสะเต็ม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี 3 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ
สะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
1. กลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูผู้สอนในชั้นปฐมวัย จำ�นวน 23 คน ซึ่งมีประสบการณ์ระดับ
ชั้นปฐมวัยในโรงเรียนประจำ�อำ�เภอ ทั้ง 23 อำ�เภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสาร ตำ�รา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประสบการณ์สำ�หรับเด็กปฐมวัย งานวิจัย บทความ วารสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบวิเคราะห์
เนื้อหาและแบบสอบถาม
3. ขอบเขตการวิจัย
		 3.1 ศึกษาบริบทในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยผู้วิจัยและคณะศึกษาบริบท
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำ�อำ�เภอ ทัง้ 23 อำ�เภอ ของจังหวัดบุรรี มั ย์
เพือ่ ให้เห็นสภาพและปัญหาในการจัดประสบการณ์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยโดยมีวธิ กี ารดำ�เนินงาน ดังนี้
			 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
สภาพการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำ�อำ�เภอ ทั้ง 23 อำ�เภอ โดยสังเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานจากเอกสาร ตำ�รา และแหล่งฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
			 2) สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการหาข้อมูลจากโรงเรียน โดยแบบสอบถามได้
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภาพบริบทของโรงเรียน และตอนที่ 2 ปัญหาในการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน
			 3) นำ�แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับ
แก้ไขแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะ
เต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่
			 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามครูประจำ�ชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาล
ประจำ�อำ�เภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามบริบท สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่จะพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
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		 3.2 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย
			 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาครู สะเต็มศึกษา และ
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำ�มากำ�หนดกรอบในการพัฒนาครูปฐมวัย
โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่
21ร่างโครงร่างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21โดยศึกษาจากหลักการ แนวคิดทฤษฎี เพื่อกำ�หนดเป็นกรอบใน
การร่างรูปแบบ
			 2) ทำ�การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครูปฐมวัย นักวิชาการ
ด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน โดยกำ�หนดลักษณะไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามประเด็นที่ต้องการ จำ�นวน 15 คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย จำ�นวน 8 คน
นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน 4 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอนจำ�นวน 3 คน
			 3) ร่างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดสนทนากลุ่มของผู้ใช้
ข้อมูลหลัก ซึ่งประเด็นที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
			 4) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
			 5) ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21โดยผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน ทำ�การตรวจหาค่า
ความสอดคล้องและคุณภาพของรูปแบบ
			 6) ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21ตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
			 7) จัดทำ�เล่มรูปแบบและคู่มือการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21ฉบับสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยบันทึกวีดีโอขณะ
ดำ�เนินการสนทนาและจดบันทึกด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ม โดยการถอด
เทป ข้อความจากกล้องวิดีโอ ภาพถ่าย และข้อมูลที่ผู้วิจัยบันทึกไว้ สรุปวิเคราะห์เนื้อหา และสรุป
ผลโดยเขียนเป็นความเรียง และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาครู
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การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยมีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูผู้สอนในชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรม
พัฒนาของครูและแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูระดับปฐมวัย
3. ขอบเขตการวิจัย
		 3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาของครู มีขั้นตอนการ
สร้าง ดังนี้
			 1) ผู้วิจัยและคณะ ร่วมกันศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
ของการจัดประสบการณ์ และการประเมินผลตามหลักการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
			 2) ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ มาสร้างเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ได้แก่ ก ข ค และ ง จำ�นวน 20 ข้อ
			 3) นำ�แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล
จำ�นวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอน จำ�นวน
1 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ และนำ�
แบบทดสอบมาปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
			 4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูระดับปฐมวัย โดยจัดตามรูปแบบการพัฒนาครู
โดยใช้ การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนการดำ�เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
				 4.1) ประเมินคุณครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คน ก่อนการอบรม
				 4.2) อบรมเป็นลำ�ดับขั้นตามรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
				 4.3) ประเมินคุณครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คน หลังการอบรม
				 4.4) นำ�ผลที่ได้จากการประเมินคุณครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัยมาวิเคราะห์
ข้อมูล
		 3.2 แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูระดับปฐมวัย
				 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาครูระดับปฐมวัย
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				 2) เลือกขั้นตอนที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดสภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน จำ�นวน 8 ข้อ ขั้นตอนที่ 2 การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
จำ�นวน 8 ข้อ และขั้นตอนที่ 3 การวัดและประเมินผล จำ�นวน 9 ข้อ
				 3) นำ�แบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล
จำ�นวน 2 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอน จำ�นวน 1 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน และนำ�แบบ
ประเมินมาปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
				 4) คณะผู้วิจัยนำ�แบบประเมินผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ครูระดับปฐมวัย ไปประเมินผลกับกลุ้มเป้าหมาย
				 5) นำ�ผลที่ได้จากการประเมิน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู
ระดับปฐมวัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยทำ�การประเมิน
ผลการพัฒนาก่อนและหลังการอบรมพัฒนาครู และทำ�การประเมินผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาครูระดับปฐมวัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง เป็นค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
การวิจัยระยะที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การ
จัดประสบการณ์แบบสะเต็มผู้วิจัยมีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูผู้สอนในชั้นปฐมวัย จำ�นวน 20 คน และเด็กชาย–หญิงห้องที่
คุณครูรับผิดชอบ จำ�นวน 20 ห้องเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
3. ขอบเขตการวิจัย
		 3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
			 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
			 2) เลือกลำ�ดับที่ศึกษาแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 พฤติกรรม คือ ลำ�ดับที่ 1 แก้
ปัญหาของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ ลำ�ดับที่ 2 แก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ และ
ลำ�ดับที่ 3 แก้ปัญหาของผู้อื่นได้
			 3) นำ�แบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล จำ�นวน 2
ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอน จำ�นวน 1 ท่าน ตรวจ
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สอบความสอดคล้องของแบบสังเกต และนำ�แบบสังเกตมาปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
ดังนี้ คือ ขยายรายละเอียดของพฤติกรรมให้มีความชัดเจน และสะดวกต่อการสังเกต
		 4) ครูจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม และสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
		 5) นำ�ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมและ
ประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ผลการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
เป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ผลการวิจัยระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาบริบทในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
การศึกษาบริบทในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย คณะผู้วิจัยได้จัดทำ�แบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
หาข้อมูลจากโรงเรียนโดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น2 ตอนดังนี้
สภาพบริบทของโรงเรียน
ปัญหาในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาบริบท สภาพ และปัญหาในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยจาก
แบบสอบถามพบประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปัญหาในการจัดประสบการณ์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยทีพ่ บจากการสอบถามครูผสู้ อน
ในระดับปฐมวัย สรุปได้ดงั นี้ จำ�นวนเด็กต่อ 1 ห้องเรียนมากเกินไปด้านสือ่ การเรียนการสอนประเภท
เกมการศึกษาไม่เพียงพอต่อจำ�นวนเด็ก เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ เด็กมีความสนใจสั้น และ
ไม่อยู่นิ่ง ความพร้อมของเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันทำ�ให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม
เด็กยังไม่กล้าแสดงออก ครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่างๆ ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และมีเด็กพิเศษ
เรียนร่วมในห้องเรียนทำ�ให้มีปัญหาในการจัดกิจกรรม
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จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่ครูผู้สอนพบระหว่างการจัดประสบการณ์
ใน 6 กิจกรรมหลักสำ�หรับเด็กปฐมวัยนั้น มีปัญหาใหญ่ๆ คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
จำ�นวนเด็กต่อห้องเรียนมากเกินไป สื่อการเรียนการสอน งบประมาณในการจัดทำ�วัสดุอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ และครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเอง
ประเด็นที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ ดังนี้ ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับสะเต็มขั้นพื้นฐาน สะเต็มเป็นการ
จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่นำ�บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบ
สะเต็มและต้องการเรียนรู้ อบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดประสบการณ์เพิ่มเติม ครูผู้สอนได้บูรณาการ
สะเต็มเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนส่วนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และยังมีครูผู้สอนบางส่วนที่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม และต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มให้กับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 3 ท่านได้ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 หรือไม่ ถ้าใช้ท่านมีรูปแบบการจัดประสบการณ์อย่างไร สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จัดประสบการณ์โดยบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติทดลองสืบค้น
และไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ทำ�ให้เด็กได้คิด ได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย
2. ครูผู้สอนไม่ได้จัดประสบการณ์แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัย เพราะยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
3. จัดประสบการณ์โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยบูรณาการตั้งแต่ 2
ศาสตร์ขึ้นไป และคำ�นึงถึงทักษะกระบวนการในการจัดประสบการณ์
4. ครูผู้สอนมีการจัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยได้บูรณาการการจัดประสบการณ์แบบ
สะเต็มให้กับเด็กปฐมวัย
5. ครูผู้สอนไม่ได้ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนในบางโรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มสำ�หรับเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และยังมีบางโรงเรียน
ที่ครูผู้สอนยังไม่ได้จัดประสบการณ์แบบสะเต็มให้กับเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 4 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะใดบ้างที่ควรพัฒนาให้เกิดกับเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนของท่าน สามารถสรุปได้ ดังนี้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
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การแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษะความ
ร่วมมือ ต้องการพัฒนาทุกทักษะ
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ควร
พัฒนาให้เกิดกับเด็กปฐมวัยในลำ�ดับแรกคือ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะความร่วมมือทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เรียงตาม
ลำ�ดับ
2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21จากการศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาและทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครูปฐมวัย นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จำ�นวน 15 คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย จำ�นวน 8 คน
นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจำ�นวน
3 คน ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สรุปโดยภาพรวม ดังนี้
		 2.1 กระบวนการในการพัฒนาครูควรมีการสร้างความเข้าใจ ประเมินความต้องการ
และนำ�ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์บริบท สภาพและปัญหาในการจัดประสบการณ์ของ
ครูที่สอนในระดับปฐมวัย เพื่อนำ�ข้อมูลมาสร้างรูปแบบการพัฒนาครูให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน
และความต้องการของครูระดับปฐมวัย
		 2.2 ขั้นตอนของการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูควรเขียนให้มีความชัดเจนมากกว่านี้
ควรนิยามศัพท์เฉพาะทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจนว่าจะวัดทักษะการ
เรียนรู้ด้านใดของเด็กปฐมวัย
2.3 รูปแบบการพัฒนาครูควรแยกกลุม่ ครูระหว่างครูทร่ี บั การอบรมสะเต็ม และไม่ได้รบั
		
การอบรมสะเต็ม เพื่อนำ�ครูที่ยังไม่ได้รับการอบรมสะเต็มมาพัฒนาในงานวิจัยในเรื่องนี้
		 2.4 รูปแบบการพัฒนาครูควรมีรายละเอียดแต่ละขั้นของการพัฒนาให้ชัดเจนครบถ้วน
ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ความเปนมาของ
รูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพน้ื ฐาน หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบและการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยมี
กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความเข้าใจ หมายถึง จัดการอบรมให้ครูปฐมวัยให้ได้รับความรู้เกี่ยว
กับการจัดประการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ทีส่ ง่ เสริมทักษะการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
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โดยมีกระบวนการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็ม บทบาทครูและ
การใช้สื่อในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม และการประเมินผลแบบสะเต็ม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง การให้ครูปฐมวัยได้ฝึกปฏิบัติการ โดยการ
นำ�สะเต็มมาใช้ในการปฏิบัติการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ขั้นตอนนี้ครูปฐมวัยจะได้
เรียนรู้ทักษะการเกิดสะเต็ม (STEM) โดยการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ�
เน้นกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนำ�ไปใช้ หมายถึง ครูนำ�ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ตาม
กระบวนการและขั้นตอนการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้น คือขั้นที่ 1 ขั้น
สร้างความสนใจขั้นที่ 2ขั้นวางแผนขั้นที่ 3 ขั้นการดำ�เนินกิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นนิเทศติดตามและประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดประการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ส่วนการนิเทศและติดตาม เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อติดตามครูปฐมวัยที่อบรม
เชิงปฏิบัติการแล้วได้นำ�ความรู้เรื่องการจัดประการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ระดับการศึกษาปฐมวัย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยที่ครูรับผิดชอบได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในขั้นนี้ครู
ต้องดำ�เนินการประเมินทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ว่าเด็กมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม (STEM)
มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมและความครอบคลุมด้านกรอบแนวคิดทฤษฎี
และการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โดยผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง0.67-1.00
ผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่ง
เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูระดับปฐมวัย
โดยจัดตามรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21จากการดำ�เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผลการดำ�เนินการดังนี้
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังการอบรมพัฒนาของครูระดับปฐมวัย

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนอบรม
หลังอบรม

N
20
20

X

9.30
12.70

S.D.
2.342
1.593

t

Sig

6.807

.000**

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ครูระดับปฐมวัยที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติตามรูปแบบ
การพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้
เห็นว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำ�ให้ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบ
สะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น
ตาราง 2 แสดงผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูปฐมวัย

ตอนที่

รายการ

1
2
3

การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
การวัดและประเมินผล
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
S.D.
4.12
0.56
4.06
0.53
4.08
0.54
4.09
0.50

จากตาราง 2 พบว่า ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูระดับปฐมวัย ตอนที่ 1
การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.12 ตอนที่ 2
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.06ตอนที่ 3 การวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.08 ซึ่งทั้ง 3 ตอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.09
ผลการวิจัยระยะที่ 3การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มมีผลการดำ�เนินการ ดังนี้
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ตาราง 3 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

พฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
การแก้ปัญหาของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้
การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้
การแก้ปัญหาของผู้อื่นได้

ค่าเฉลี่ย
32.8
20.5
20.2

S.D.
4.82
2.5
2.4

จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการ
แก้ปัญหาของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 32.8 รองลงมาด้านการแก้
ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 20.5และด้านการแก้ปัญหาของ
ผู้อื่นได้มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 20.2

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่ง
เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21พบว่า รูปแบบการการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการในการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนที่ 2 ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนำ�ไปใช้ (ประกอบไปด้วย 4 ขั้น ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน ขั้นที่ 3 ขั้นการดำ�เนินกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรม) และ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นนิเทศติดตามและประเมินผล
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21พบว่า ครูที่เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01 และผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูระดับ
ปฐมวัยทั้ง 3 ตอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.09
3. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้านการแก้ปญ
ั หา พบว่า
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 32.8
มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 20.5 และ
มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 20.2
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อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ไดแก ความ
เป็นมาของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบและการพัฒนาครู
ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มทีส่ ง่ เสริมทักษะการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการในการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนที่ 2
ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนำ�ไปใช้ (ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้น ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
ความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน ขั้นที่ 3 ขั้นการดำ�เนินกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล
กิจกรรม) และขั้นตอนที่ 4 ขั้นนิเทศติดตามและประเมินผลผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความครอบคลุมด้านกรอบแนวคิดทฤษฎีและการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มทีส่ ง่ เสริมทักษะการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่าง 0.67-1.00 ที่เป็นเช่นนี้เพราะรูปแบบพัฒนาครูปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพบริบท และปัญหาในการจัดประสบการณ์สำ�หรับเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้นจริง
ในชั้นเรียนและมีการสนทนากลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จึง
ทำ�ให้รูปแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และนอกจากนี้การสร้างรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย
โดยใช้กระบวนการจัดประสบการแบบสะเต็มครัง้ นี้ ถือว่าเป็นรูปแบบทีน่ า่ สนใจ เป็นรูปธรรมชัดเจน
ในวิธกี ารมีการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบ และมีคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนา ทำ�ให้ศึกษา
เข้าใจได้ง่ายสะดวกต่อการนำ�ไปใช้ใช้ในการพัฒนาครู หรือศึกษาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2557) ที่ได้สรุปองค์ประกอบที่สำ�คัญ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ต้องประกอบด้วยปรัชญาหรือทฤษฎีหรือแนวคิด ที่เป็นพื้นฐาน
ของรูปแบบนัน้ ๆ มีการอธิบายลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการและมี
การอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอนหรือกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งได้สรุปว่าโดยทั่วไปรูปแบบการเรียน
การสอนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทฤษฎีหรือหลักการวัตถุประสงค์กระบวนการของรูปแบบและผลทีไ่ ด้
รับจากการใช้รปู แบบ
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบว่า จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เข้ารับการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบพัฒนาการครูปฐมวัย พบว่า มีคะแนนก่อนการอบรมค่าเฉลี่ย
( X ) = 9.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.34 คะแนนหลังการอบรม ค่าเฉลี่ย ( X ) = 12.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.59 ครูที่เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์
ผาสุก (2551) ได้ทำ�วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญแบบโครงงานโรงเรียนบ้านตรมไพร อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การอบรมเชิงปฏิบัติ
การทำ�ให้บุคลากรครูโรงเรียนบ้านตรมไพร อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีความรู้ความเข้าใจตาม
กรอบเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.37 คะแนนหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ย ( X ) =18.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.79 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรมมีคะแนนก่อนการอบรม
และหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.05 พบว่าคะแนนเฉลี่ย หลังการฝึก
อบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้านการแก้ปัญหา
ปรากฏว่า เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่นได้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 32.8 มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม 20.5และมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรวม
20.2 ที่เป็นเช่นนี้ เพราะรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มเป็นรูปแบบที่ประกอบไปด้วยขั้น
ตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นเร้าให้เด็กเกิดความ
สนใจ โดยใช้นิทาน เพลง คำ�คล้องจอง ปริศนาคำ�ทายที่สอดคล้องกับหน่วยหรือกิจกรรมที่ต้องการ
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และฝึกการคิดแก้ปัญหาโดยครูใช้คำ�ถามปลายเปิดกระตุ้นจากสถานการณ์
ที่กำ�หนด เพื่อท้าทายให้เด็กเกิดกระบวนการค้นหาคำ�ตอบอย่างอิสระเป็นการเตรียมให้เด็กพร้อม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป และครูจดบันทึกคำ�พูดของเด็กจากการสืบเสาะหาความรู้ตามแนว
การจัดแบบสะเต็ม ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นขั้นที่เด็กได้วางแผนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน จาก
ขั้นที่ 1 โดยครูเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกในการเตรียมวัสดุบางอย่าง และให้เด็กคิดสร้างสรรค์เพิ่ม
เติมว่าจะใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง ขั้นที่ 3 ขั้นการดำ�เนินกิจกรรม เป็นขั้นที่เด็กเริ่มดำ�เนินการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยมีครูเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รับประสบการณ์ตรง ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรม เป็นขั้นที่เด็กและครูร่วมกันสรุป
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน และให้เด็กอภิปรายผลงานที่สำ�เร็จแล้วด้วย เพื่อให้เด็กตรวจสอบว่า
ครบตามกระบวนการที่เด็กได้วางแผนไว้ และอภิปรายความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการ
จัดกิจกรรมสะเต็มสำ�หรับการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่นำ�มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้านการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ ทั้งนี้
เพราะการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำ�กิจกรรมด้วยตนเองทำ�ให้เด็ก
ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นการ
เรียนรู้ที่ให้เด็กปฐมวัยได้เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา โดยคำ�นึงถึงบริบทแวดล้อมที่สัมพันธ์กับความ
เป็นจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อเด็ก โดยเด็กปฐมวัยได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา ได้คิดวางแผน และสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยผ่านขั้นตอน
การจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเล่นและ
ชอบลงมือทำ�ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นวัยที่มีการพัฒนา ด้านสติปัญญาสูง เมื่อเด็กได้เรียนรู้ด้วยการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจึงส่งผลให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านแก้ปัญหาดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ครูปฐมวัยสามารถ
นำ�การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ในชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการนำ�ไปใช้จริงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริการและครู
ควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำ�คัญของการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การนำ�รูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. สาเหตุที่พบในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน คือ สาเหตุจากครูมีภาระงานในโรงเรียนเยอะ
จึงไม่สามารถจัดประสบการณ์แบบสะเต็มได้อย่างเต็มที่และเต็มรูปแบบ
3. ควรใช้แนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อเสริมความรู้และทักษะการจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครูปฐมวัยควรมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณการได้เป็นอย่างดี เพราะแนวคิดของการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
เป็นการสอนแบบบูรณาการ
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