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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ สร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา ส�ำหรับ
ครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียน
รู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ส�ำหรับใน
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักสูตรฝึกอบรม และแนวคิดการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 7 ท่าน และทดลองน�ำร่องการใช้หลักสูตร
กับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อาสาสมัคร จ�ำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษากับครูระดับประถมศึกษาทีอ่ าสาสมัคร สังกัดกรุงเทพมหานคร
อีกจ�ำนวน 30 คน เพื่อทดสอบทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติ และเจตคติ และขั้นตอนที่ 4 การ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งในด้านปัจจัย    
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
*** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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ผลการวิจัยพบว่า								
1. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการและเหตุผล (2) จุดมุ่งหมายหลักสูตร               
(3) โครงสร้างหลักสูตร (4) เนื้อหาสาระของหลักสูตร (5) กิจกรรมการฝึกอบรม (6) ระยะเวลา (7) สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ (8) การวัดและประเมินผล และผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเป็นไปได้ในการน�ำไป
ปฏิบัติจริง และผลการทดลองน�ำร่องการใช้หลักสูตรพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ในการ
ฝึกอบรมได้
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า
2.1 ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครูมีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครูมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ครูมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ย
ทุกด้าน ทั้งด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Abstracts
The purposes of this research were 1) to develop the training curriculum in learning
management on STEM education for elementary teachers in Bangkok, and 2) to experiment
with the training curriculum of learning management on STEM education for elementary
teachers of Bangkok Metropolitan Administration (BMA).
The research methodology complied with the research and development approach:
Phase 1 learn the basic information of the training curriculum development by studying
the document and researches related to the training curriculum as well as the concept of
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learning management on STEM education; Phase 2 construct and verify the quality of the
training curriculum with the help of seven experts, and then pilot the curriculum with five
volunteer BMA elementary teachers; Phase 3 experiment the training curriculum with
another group of 30 volunteer BMA elementary teachers, testing the comprehension, the
practice and the attitudes; Phase 4 evaluate the training curriculum by studying the teachers’
opinions towards the input, the process and the product. The data were analyzed through
mean, standard deviation and t-test.
The research results showed that
1. The training curriculum development in learning management on STEM education
for BMA elementary teachers consisted of eight elements: 1) Rationale 2) Objectives
3) Structure 4) Content 5) Training activity 6) Training period 7) Materials and learning
sources 8) Measurement and evaluation. The result of training curriculum quality examination
by experts revealed that the training curriculum in learning management on STEM education
had the appropriateness at a high level and was feasible, and the results of experiment in
piloting the curriculum showed that the curriculum was suitable and could be applicable
for training.
2. The results of curriculum experiment showed that
		 2.1 The teachers had higher level of knowledge and understanding of learning
management on STEM education after attending the training at the statistically significant
level of .05
		 2.2 The teachers’ capability to handle the learning management on STEM
education after attending the training was higher than the set criteria of 70 % at the
statistically significant level of .05
		 2.3 The teachers had higher level of attitude towards the learning management
on STEM education after attending the training at statistically significant level of .05
		 2.4 The teachers’ opinion towards the training curriculum in learning
management on STEM education in all aspects , including the input, the process and the
product was at the highest level, and when considered separately, the input had the highest
average, followed by the process and the product respectively.
Keywords: Training curriculum development, Management on STEN education
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บทน�ำ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22, 23 ก�ำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า   
ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่ าผู ้ เ รี ย นมี ความส� ำ คั ญที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
และมาตรา 24(2) ก�ำหนดว่า “ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” มาตรา 24(3) ก�ำหนดว่า “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รอู้ ย่าง
ต่อเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนที่อ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 )
สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นค�ำย่อมาจาก วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ให้มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในการด�ำรงชีวิต หรือการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในชั้น
เรียนกับบริบทโลกของความเป็นจริง เกิดทักษะส�ำคัญเพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมและการน�ำมาซึ่งการ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556,
p. 35)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วม
กันด�ำเนินงานภายใต้นโยบายขับเคลื่อน “สะเต็มศึกษา” หรือ Science Technology Engineering
and Mathematics Education ของรัฐบาลที่ต้องการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดย สสวท.       
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง    
สะเต็มศึกษาทีเ่ น้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ด้วยการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และ
การใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ทีส่ ามารถน�ำไปใช้โดยการเชือ่ มโยงและแก้ปญ
ั หา
ในชีวติ จริง รวมทัง้ การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
จากความส�ำคัญและความจ�ำเป็นดังกล่าว ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครูสามารถน�ำ
ไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
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ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ตามลักษณะของกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยแบ่งการด�ำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน แสดงขั้นตอนตามภาพ ดังนี้

วัตถุประสงค์ 1
การสร้าง
หลักสูตร
ฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 2
การทดลอง
ใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน          
ในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
1. หลักสูตรฝึกอบรม   
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้
   สะเต็มศึกษา

- ได้ข้อมูลพื้นฐาน
  เพื่อการการยก  
  ร่างหลักสูตร
  ฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 2
สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม

1. ร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ตามองค์ประกอบหลัก  
2. ตรวจสอบหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  
3.ทดลองนำ�ร่องการใช้หลักสูตรฝึก
อบรมกับครูระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธาตุทอง สังกัด
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 5 คน

- ได้หลักสูตร
ฝึกอบรมที่มี
คุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม

1. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กับครูระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มอย่างง่ายจาก
กลุ่มครูอาสาสมัคร จำ�นวน 30 คน
2. ทดสอบผลด้าน
- ด้านความรู้ความเข้าใจ
- การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
- ประเมินเจตคติ

ขั้นตอนที่ 4
การประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรม

1. ประเมินความคิดเห็นของครู
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม ในด้านปัจจัย
กระบวนการ และผลผลิต
2. ใช้เกณฑ์ตัดสินผล
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ผลการใช้หลักสูตร
- ด้านความรู้ความ
เข้าใจ
- ด้านการปฏิบัติการ
- ด้านเจตคติ

- ผลการประเมิน

  หลักสูตร
  ฝึกอบรม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
❍ ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
❍ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 30
คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่อาสาสมัครเข้ารับการฝึก
อบรม จ�ำนวนทั้งหมด 185 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
❍ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
❍ แบบวัดทักษะความสามารถการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
❍ แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การสังเคราะห์เอกสาร และการตอบ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การจัดกลุ่มเนื้อหาและการ
สรุปความ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ผลดังนี้
1.1 ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามี 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) หลักการและเหตุผล (2) จุดมุ่งหมายหลักสูตร (3) โครงสร้างของหลักสูตร (4) เนื้อหา
สาระของหลักสูตร (5) กิจกรรมการฝึกอบรม (6) ระยะเวลา (7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ (8) การ
วัดและประเมินผล
1.2 ผลการตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 7 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก และเป็นไปได้ในการน�ำไปปฏิบัติจริง
1.3 ผลการน�ำร่องการใช้หลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ใน
การฝึกอบรมได้
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูระดับประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ผลโดยสรุปดังนี้
2.1 ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 ครูมคี วามสามารถในการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูห้ ลังการฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ย
ละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครูมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึก
อบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ครูมคี วามคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา โดยภาพรวม
เฉลีย่ ทุกด้าน ทัง้ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล�ำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ส�ำหรับผลการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมซึง่ ประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุง่ หมาย
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วน�ำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ พบว่ามีความเหมาะ
สมในระดับมาก สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกอบรมได้ และได้มีการทดลองน�ำร่องการใช้หลักสูตร เพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้กับครูผู้สอนทั้งในด้านความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะ
เวลา สือ่ การฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคเพือ่ ปรับหลักสูตรให้เหมาะสม และน�ำมาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น�ำไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง เป็นไปตามแนวทางของการฝึกอบรมหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962)
ที่ได้เสนอว่ากระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ส�ำรวจ
ความต้องการ 2) ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร 4) การคัดเลือก
ประสบการณ์/กิจกรรม 5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
7) การก�ำหนดสิ่งที่จะประเมิน
2. ด้านผลการทดลองใช้หลักสูตร
2.1. จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้   
สะเต็มศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู      ้
สะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงว่า
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นานัน้ สามารถพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาได้จริง ทัง้ นีอ้ าจ
เนือ่ งจากหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาได้ให้ความส�ำคัญในการสร้างองค์ความรูพ้ นื้
ฐานเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากกิจกรรมการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีเนื้อหาส�ำคัญ 4 หน่วยที่สร้าง
ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มาก�ำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมในหน่วยต่าง ๆ จึงนับ
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ได้ว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับสภาพและปัญหาและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
รู้สะเต็มศึกษาได้ การเรียนรู้ได้เรียงล�ำดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยากตามล�ำดับ
2.2 จากผลการประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พบว่า การประเมินการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาได้มกี ารจัดให้อบรม
เน้นเชิงปฏิบตั กิ าร จึงสามารถน�ำไปใช้ปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนได้ ท�ำให้ครูผสู้ อนมีความมัน่ ใจ
ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้มากขึ้น และมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินล่วงหน้าท�ำให้ครูผู้สอนทราบ
เพือ่ การเตรียมการสอนตามวันเวลาทีก่ ำ� หนด และบรรยากาศในการประเมินการสอนมีความเป็นกันเอง
มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการฝึกอบรมทีม่ รี ะยะเวลาถึง
50 วัน ท�ำให้มีโอกาสในการท�ำกิจกรรมร่วมกันหลายครั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึง่ ถือได้วา่ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาทีส่ ร้างขึน้ ได้พฒ
ั นาครู
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้เป็นอย่างดี
2.3 จากผลการประเมินด้านเจตคติทมี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา พบว่า ครูทเ่ี ข้า
รับการฝึกอบรมมีเจตคติทมี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาเจตคติทดี่ ใี นการจัดการเรียน
รูส้ ะเต็มศึกษาได้จริง เนือ่ งจากหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาทีส่ ร้างขึน้ มีจดุ มุง่ หมาย
ชัดเจนและมีเนื้อหาในหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึก
สร้างความรู้สึก ความตระหนักในเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และมีกิจกรรมการฝึกอบรมที่
หลากหลาย สามารถท�ำให้เป็นรูปธรรมได้ การฝึกปฏิบตั จิ ริงการได้สมั มนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จึงเป็นการ
จุดประกายให้ครูทเี่ ข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญจ�ำเป็นอย่างเป็นรูปธรรม
จึงท�ำให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเปลีย่ นแปลงเจตคติ ได้แก่ การยินยอม
(Compliance) การเลียนแบบ (Indentification) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความต้องการอยาก
เปลีย่ น (Intermalization, alization) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Lionberger (1960) ทีก่ ล่าวว่า
เจตคติว่ามีขั้นตอนที่จะเกิดการยอมรับ 4 ระดับ ได้แก่ ขั้นรับทราบ (Awareness) ขั้นเกิดความสนใจ
(Interest) ขั้นทดลองปฏิบัติ (Action) และขั้นยอมรับ (Adoption) และเนื่องจากการฝึกอบรมเป็น
บรรยากาศทีผ่ เู้ รียนมีสว่ นร่วมในการฝึกอบรม เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ นประสบความส�ำเร็จ จึงส่งผลให้เกิด
เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิส (Davis, 1977, p. 26)
เสนอไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้สึกซึ่งกันและกัน มีการแนะน�ำให้ค�ำชี้แนะ จะช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียนรู้
ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนในหลักสูตร ได้เน้นความส�ำคัญของการปฏิบัติจริงโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดการฝึกอบรมที่เป็น
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ไปตามความต้องการครูทุกคน ท�ำให้เกิดความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความ
รับผิดชอบในการท�ำงาน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ง่าย
สอดคล้องกับงานวิจัยการฝึกอบรมหลักสูตรของ องอาจ จงพิสุทธิ์บุบผา (2541, หน้า 100) ที่พบว่า
หลังการฝึกอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีเจตคติสงู ขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรารถนา ศรีสขุ
(2544, หน้า 67; ประสิทธิ์ สอนเดช, 2544, หน้า 97) ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตร
โดยผลการวิจัย พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแล้วผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในเรื่องการเรียนมากขึ้น
2.4 ส�ำหรับการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นในด้านปัจจัยน�ำเข้ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล�ำดับ ซึ่งมีประเด็นการอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยน�ำเข้า ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินความคิดเห็นของครูผู้สอน
ที่ได้รับการฝึกอบรมต่อปัจจัยน�ำเข้าที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าผลการประเมินความคิดเห็น มี
ความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ทัง้ 8 รายการ คือ ในด้านจุดมุง่ หมายหลักสูตร เนือ้ หาสาระ การจัดเรียงเนือ้ หา
เอกสารประกอบการฝึกอบรม สือ่ ประกอบการฝึกอบรม ความเชีย่ วชาญของวิทยากร ความเหมาะสม
ของระยะเวลา และความเหมาะสมของสถานทีฝ่ กึ อบรม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก โรงเรียนทีจ่ ดั การฝึกอบรม
มีความพร้อมในเรือ่ งอาคาร สถานที่ และเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นอย่างดี อีกทัง้ การได้รบั
การสนับสนุน ส่งเสริม และการอ�ำนวยสะดวกต่าง ๆ จากทีมผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
2. ในด้านความคิดเห็นในด้านกระบวนการฝึกอบรม พบว่าครูมคี วามคิดเห็นในภาพ
รวมในระดับมากทีส่ ดุ ในการด�ำเนินการฝึกอบรมเน้นการปฏิบตั จิ ริง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึก
อบรมกับวิทยากร มีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีขนั้ ตอน และการด�ำเนินการฝึกอบรมให้เหมาะสม
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งการประเมินหลักสูตร   
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้ง 3 ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของคันสอน คงยืน (2552)
ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ อาชีวศึกษาในวิทยาลัยสังกัด
ส�ำนักงานอาชีวศึกษา จากการประเมินหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
และ ฉรัต ไทยอุทศิ (2547) ซึง่ ได้พฒ
ั นาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรสถานศึกษาส�ำหรับผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักการ “Balaced Scorecard’ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมในระดับมาก ดังนั้นการประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการพิจารณาและเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจในหลักสูตร หรือเป็นทางเลือกการด�ำเนินการที่มีคุณค่า เพื่อน�ำ
ข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
3. ในด้านความคิดเห็นในด้านการผลิต ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ครู
ผู้สอนมีความคิดเห็นมากที่สุด ในด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
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ความรู้ที่ได้รับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 เป็นความรู้ที่เฉพาะ สามารถน�ำ
ไปใช้เป็นพืน้ ฐานในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้รบั สูก่ ารปฏิบตั เิ กิดความมัน่ ใจใน
การจัดการเรียนรู้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปใช้
1. การน�ำหลักสูตรไปใช้ตอ้ งด�ำเนินการประชุมชีแ้ จงให้ครูผสู้ อนทุกคนทราบ และมีความ
เข้าใจตรงกันในบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจตลอดการฝึกอบรม และผู้ให้การฝึกอบรม
ควรศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อท�ำความเข้าใจและฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมก่อนการน�ำ
หลักสูตรไปใช้เพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
2. การฝึกอบรมควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ก�ำหนด
ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนสามารถปรับเนือ้ หา และกิจกรรมตามต้องการตามพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม เพือ่
ตอบสนองความต้องการสูงสุดของโรงเรียน และครูผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม รวมทัง้ ควรสร้างประสบการณ์
เชิงรูปธรรมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน
3. ฐานการฝึกอบรมทีจ่ ะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการฝึกอบรมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ควรเน้นการฝึกอบรมที่ควบคู่กับการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน�ำ
ความรูไ้ ปปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนตามสถานการณ์จริง รวมทัง้ ผูใ้ ห้การฝึกอบรมต้องให้ความ
ส�ำคัญของกระบวนการ พัฒนาทุกขั้นตอน เช่น การประชุมเพื่อวางพัฒนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนการจัดการเรียน การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ และการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละควรมีการประชุมสรุปผลปัญหาและอุปสรรคเป็นระยะ ๆ
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
4. ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ผู้มีส่วนร่วมในการ
นิเทศติดตามที่เหมาะสม ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร ครูวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และวิทยากรภายนอก จึงต้องออก
นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน
5. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ผ่านการประเมินภาคปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้    
ผู้ให้การฝึกอบรมพิจารณาข้อบกพร่องจากเกณฑ์การประเมินตามรายการต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขให้
ตรงตามประเด็นที่ไม่ผ่าน
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนรู้
เพื่อการบูรณาการกับสาระอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา
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2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในรูปแบบอื่น ๆ
เช่น การฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตามแนวคิดของ
นักวิชาการอื่น ๆ เพื่อปรับหลักสูตรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส�ำหรับครูผู้สอน
ในสังกัดอื่น ๆ เช่น การศึกษาเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
5. ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อใช้ในการสร้าง     
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่องสะเต็มศึกษา ของกลุ่มครูผู้สนใจทั่วไปต่อไป

การน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ครูผสู้ อนในระดับประถมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รบั การพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ และในสังกัดใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถน�ำหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ไปเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาต่อไปได้
3. ส�ำหรับครูผู้สอนทั่วไป หรือหน่วยงานทางการศึกษาใด ๆ สามารถน�ำหลักสูตรฝึกอบรม
นี้ไปสร้างเครือข่าย และขยายผล ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ต่อไปได้
4. สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใด ๆ ต่อไปได้
สามารถน�ำหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดย
ทั่วไปได้
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