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การประเมินความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรู
ตามแนวสะเต็มศึกษา ในการพัฒนาตนเองของครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลการวิจัย พบวา
1. คาเฉลี่ยความตองการจําเปนภาพรวมและรายดานทั้งสภาพที่เปนจริงและสภาพ
ที่ ควรจะเป นทุ กด าน แตกต างกั นอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 เรี ยงลํ าดั บความ
ตองการจําเปน 5 ดานคือ 1) การศึกษาสาระการเรียนรูและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ในลักษณะบูรณาการ 2) การจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน 3) การจัดการความรู แบบ
โครงงานเปนฐาน 4) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 5) การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
2. ครูที่มีประสบการณอบรมสะเต็มศึกษาตางกัน และมีประสบการณการทํางาน
ตางกัน มีความตองการจําเปนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครูตองใฝเรียนรู และอบรมสม่ําเสมอในทั้ง 5 ดานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ติดตาม
ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เพื่อนํามาบูรณาการในรายวิชาที่สอน รวมถึงตอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน และรวมออกแบบกิจกรรมกับนักเรียน
คําสําคัญ : การประเมินความตองการจําเปน , การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา,
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were 1) to study and rank the teacher’s needs for
self-learning in STEM education; 2) to compare the needs according to STEM education
training and work experiences; 3) to provide the guidelines for self-development of
teachers. Three hundred fifty-three teachers in Sakonnakhon primary educational service
area office 2 were sampled to answer the questionnaires. Eight educational supervisors
and teachers were sampled for the interviews. Data analyses include t-test, Modified
Priority Needs Index (PNIModified) and content analysis method.
The results were as follows:
1. The overall and various aspect means, for both actual and expected situations, were
different at 0.05 level of significance. The five aspect of needs were: 1) integrating learning
contents and engineering design processes; 2) problem-based learning; 3) project-based
learning; 4) child-centered learning; and 5) authentic assessment respectively.
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2. The teachers with different experiences in STEM education training and work
experiences had different needs at 0.05 level of significance.
3. The self-development guides for teachers include curiosity for learning, training on
5 topics at least once a year, updating their knowledge to incorporate into the curriculum,
exchanging their knowledge with colleagues, and planning activities with their students.
Keywords: Need assessment, STEM education learning management, Primary school teacher

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วเนื่องมาจากกระแสทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งใน
การเดิ นหน าเข าสู สั งคมโลกในศตวรรษที่ 21 (สํ านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2559)
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวคิดหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษา
คื อสะเต็ มศึ กษา (STEM Education) ซึ่ งเป นแนวคิ ดการจั ดการเรี ยนรู แบบบู รณาการความรู
ในศาสตร ต าง ๆ 4 สาขา ได แก วิ ทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศวกรรม
(Engineering) และคณิ ตศาสตร (Mathematics) โดยครู ผู สอนสามารถจั ดการเรี ยนรู ใช วิ ธี การ
จัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเผชิญปญหาและแกปญหาจาก
สภาพจริ ง โดยคํ านึ งถึ งบริ บทแวดล อมที่ สั มพั นธ กั บความเป นจริ ง ซึ่ งเป นการเรี ยนรู ที่ มี
ความหมายต อผู เ รี ยนในการจั ดการเรี ยนรู ดั ง กล า ว ครู ผู ส อนควรใช การจั ด การเรี ย นรู
ที่หลากหลาย ไดแกการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน
เป น ฐาน การจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ซึ่ ง ช ว ยกระตุ น ให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั กษะ
การสืบเสาะหาความรูจนนําไปสูการสรางองคความรูจากบริบทที่เปนจริง
ในปจจุบันการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเปนเรื่องใหมสําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย และพบวาครูผูสอนสวนใหญยังขาดประสบการณใน
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา จึงจําเปนตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู ตามแนวสะเต็มศึกษาที่ถูกตอง ดังนั้นการศึกษาถึง
ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองใหสามารถจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่จะละเลยมิไดและจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึก ษาที่จําเปนของครูผูสอน สําหรับใชใน
การปรับปรุงและพัฒนานักเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและวิธีการเพื่อให
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ไดมาซึ่งองคความรูจากการวิจัยเกี่ยวกับความตองการจําเปนนั้นมีหลายวิธี ๆ ที่สําคัญวิธี
หนึ่งคือ “การประเมินความตองการจําเปน” (ปนลดา ฮดมาลี, 2558)
การประเมิ น ความต อ งการจํ า เป น (Need assessment) เป น การรวบรวมข อ มู ล
เกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (What is) กับสิ่งที่ควรจะเปน/สภาพที่พึงปรารถนา (What
should be)เปนการศึกษาชองวาง (Gap) หรือความแตกตางซึ่งหมายถึงความตองการจําเปน
ขั้นตอนสําคัญในการประเมินความตองการจําเปนคือการจัดลําดับความสําคัญ (Priority
setting) เพื่อระบุความตองการจําเปน (Needs identification) จากนั้นนําความตองการจําเปน
มาจัด เรียงลํา ดับ (Sort) ตั้งแตความสําคัญมากไปหานอยแลววิเคราะหสาเหตุของความ
ต อ งการจํ า เป น (Needs analysis) และกํ า หนดแนวทางเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด จากสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดความตองการจําเปน (Needs solution) ตอไปในการประเมินความตองการจําเปนนั้น
จะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของผลการประเมินความตองการจําเปนในทุกขั้นตอน
(สุวิมล วองวาณิช, 2550)
จากเหตุ ผ ลดั งกลา วผูวิจัย จึ ง สนใจศึ ก ษาการประเมิ น ความต อ งการจํา เป น ด า น
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด
หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของนําผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครู ผูสอน
ไปเปนแนวทางประยุกตใชปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การดําเนินงานของครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาครูผูสอนไดตรงตามความตองการจําเปนและบรรลุเปาหมายที่วางไว

วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาความต องการจํ าเป น และจั ดลํ าดั บความต องการจํ าเป น ด านการจัด
การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพัฒนาตนเองของครูระดับประถมศึกษา จําแนกตามประสบการณการอบรมสะเต็มศึกษา
และประสบการณการทํางาน
3. เพื่ อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒนาตนเองของครู ด านการจั ดการเรี ยนรู ตาม
แนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา
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กรอบแนวคิด
จากการศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า น
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา
ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพที่ 1
ความต อ งการจํ า เป น ด า นการจั ด การ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนา
ตนเองของครู ผู ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1. ก า ร ศึ ก ษ า ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ
กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมใน
ลักษณะบูรณาการ
2. การจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน
3. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน
4. การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง

1. ลําดับความตองการจําเปนดานการจัด
การเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา
2. ความแตกตางของความตองการจําเปน
ด า นการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสะเต็ ม
ศึ กษาในการพั ฒนาตนเองของครู ผู สอน
ระดั บประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต
2 ระหว างครู ที่มี ประสบการณ การอบรม
สะเต็มศึกษา และประสบการณทํางาน
3. แนวทางในการพั ฒ นาตนเองของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในการจัดการ
เรี ยนรู ตามแนวสะเต็ มศึ กษาสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) คือ ใชทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จําแนกรายอําเภอจํานวน 7 อําเภอ จากโรงเรียน 255 โรงเรียน
จํานวน 2,950 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ ครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จํานวน 353 คน โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน
กลุมเปาหมายที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพคือ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษกลุม
สาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร 1 คน ศึ กษานิ เทศก ชํ านาญการพิ เศษกลุ มสาระการเรี ยนรู
วิทยาศาสตร 1 คน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2 คน และครูผูสอนระดับประถมศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 1 คน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 คน และกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. ขั้ นตอนการวิ จัย ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนดั งนี้ 1) ศึ กษาหลั กการ แนวคิดทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) สังเคราะหเอกสาร 3) สรางเครื่องมือวิจัย 4) เก็บรวบรวม
ขอมูล 5) วิเคราะหขอมูล 6) สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล เชิ งปริ ม าณ คื อ แบบสอบถามรู ป แบบ
การตอบสนองคู (Dual-response format) เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ แบงเปน 5 ดาน
ไดแก 1) การศึกษาสาระการเรียนรูและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะบูรณาการ
2) การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ป ญ หาเป น ฐาน 3) การจั ด การเรี ย นรู แ บบโครงงานเป น ฐาน
4) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ซึ่ ง แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา ดั ง กล า วเป น การจั ด การเรี ย นรู
ตามสภาพจริง
2) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอ มูล
1) วิเ คราะหความตองการจําเป นดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพั ฒ นาตนเองของครู ผู ส อน โดยใช สู ต ร Modified priority Needs Index (PNIModified)
ในการคํานวณมีดังนี้ (สุวิมล วองวาณิช, 2550)
PNI Modified

(I  D)
D

เมื่อ PNIModified แทน ดัชนีเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
I
แทน คาเฉลี่ย ˉx ของสภาพที่ควรจะเปน
D
แทน คาเฉลี่ย ˉx ของสภาพที่เปนอยูจริง
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2) วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ มศึกษา
ในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนในสภาพที่เปนจริง และคาเฉลี่ยของการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนในสภาพที่ควรจะเปน โดยใชการทดสอบ
คาทีแ่ บบไมเปนอิสระกัน (Paired t-test)
3) วิเคราะหเปรียบเทีย บความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครู จําแนกตาม ประสบการณการอบรมสะเต็ มศึกษา
และประสบการณการทํางาน โดยใชการทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน (Independent t-test)
4) วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิง คุณ ภาพจากการสั ม ภาษณค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ ความ
ตองการจํา เป นดา นการจัด การเรียนรูตามแนวสะเต็ มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครู
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพั ฒ นาตนเองของครู ผู ส อนระดั บ ประถม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยของความตองการจําเปนดานการจัด
การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในสภาพที่เปนจริงมีคาเฉลี่ยนอยกวาสภาพที่ควรจะเปน
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดาน แสดงวา ครูผูสอน
ระดับประถมศึกษามีความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษา ในทุกดาน
2. การจัดลําดับความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใน
การพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษา ในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จําแนกรายดาน
การประเมินความตองการจําเปน
n
PNImodified ลําดับ
1. การศึกษาสาระการเรียนรูและกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะบูรณาการ 353 0.5202
1
2. การจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน
353 0.5135
2
3. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
353 0.5078
3
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ตารางที่ 1 ผลการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็ม ศึกษา ในการพัฒ นาตนเองของครูผูสอนระดับ ประถมศึกษา สัง กัดสํา นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จําแนกรายดาน
การประเมินความตองการจําเปน
n
PNImodified ลําดับ
4. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
353 0.4786
4
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 353 0.4570
5
จากตารางที่ 1 ผลการจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญความต องการจํ าเป นในด านการจั ด
การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอน ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา ครูมีความตองการจําเปน
ซึ่งมีคา PNIModified อยูระหวาง 0.4570 ถึง 0.5202 โดยการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนเรียงตามลําดั บ ไดแก ลํ าดั บที่ 1 คือ ดานการศึกษาสาระ
การเรี ยนรูและกระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมในลั กษณะบู รณาการ ลํ าดั บที่ 2 คื อ
ดานการจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน ลําดับที่ 3 คือ ดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เป นฐาน ลํ าดั บที่ 4 คื อ ดานการจั ด การเรียนรู ที่เนนผู เรี ยนเป นสํ าคัญ และลํ าดั บที่ 5 คื อ
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ตามลําดับ
เมื่อทราบวาความตองการจําเปนในดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใน
การพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา จึงจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนในดานการจัดการเรียนรูต ามแนวสะเต็มศึก ษาในการพัฒ นาตนเองของครูผูสอน
ระดับประถมศึกษารายขอในแตละดาน ตามลําดับความตองการจําเปนดังนี้
ความตองการจําเปนที่สําคัญที่สุดในลําดับที่หนึ่ง คือ การศึกษาสาระการเรียนรูและ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะบูรณาการ เมื่อจําแนกตามรายขอ พบวา
ครูมีความตองการจําเปนทุกขอ โดยมีคา PNImodified อยูระหวาง 0.5043 ถึง 0.5493 โดยขอ
ที่มีค วามตอ งการจํ าเป น 3 ลํ า ดั บ แรก คือ 1) ครู ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู ที่ทา ทาย
ความสามารถ และความสนใจของผู เ รี ยน 2) ครู มี ก ารออกแบบการเรี ย นรู รว มกั น กั บ
ครูผูสอนในกลุมสาระอื่น ๆ และ 3) ครูสามารถนําเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน
มาออกแบบการเรียนรูแบบบู รณาการได สวนขอที่มี ความตองการจําเปนในลํ าดั บสุดทายมี
2 ขอคือ 1) ครูสามารถออกแบบเชื่อมโยงสาระการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และทักษะที่ไดไปแกไขปญหา
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ดวยตนเอง 2) ครูนําประเด็นที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูไปใชในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอบของตนเอง
ความตองการจํ า เป น ที่ลํ า ดั บ ที่ส อง คือ การจัด การเรียนรูที่เ น นป ญ หาเป นฐาน
เมื่ อ จํา แนกตามรายขอ พบว า ครู มี ค วามต อ งการจํา เป น ทุ ก ขอ โดยมี คา PNImodified อยู
ระหวาง 0.4530 ถึง 0.5862 โดยขอที่มีความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ 1) ครูไดรวม
อภิปรายการเรียนรูกับนักเรียน เพื่อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 2) ครูสามารถกระตุน
ใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิด วิเคราะหและแกปญหาได 3) ครูมีวิธีการกระตุนใหนักเรียน
นําปญหาที่เกิดขึ้นไปสืบคน เพื่อหาคําตอบดวยตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีความตองการ
จําเปนในลําดับสุดทายคือ ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม โดยใชปญหาเปนฐานใน
การเรียนรูในรายวิชาที่ทานเปนผูสอน
ความตองการจําเป นที่ลํ าดั บที่สาม คือ การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเป นฐาน
เมื่อจําแนกตามรายขอ พบวา ครูมีความตองการจําเปนทุกขอ โดยมีคา PNImodified อยูระหวาง
0.4233 ถึง 0.5646 โดยขอที่ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ 1) ครูควบคุมดูแล การลง
มือปฏิบัติ เพื่อเรียนรูดวยตนเองของนักเรี ยน 2) ครูไดออกแบบใหนักเรียนไดเปนผู สรุปสราง
องค ความรู ด วยตนเอง 3) ครู ใหนั กเรี ยนเลื อกเรื่อง ประเด็ น หรื อป ญหาที่ จะทํ าโครงงาน
ดวยตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีความตองการจําเปนในลําดับสุดทายคือ ครูมีการเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปสูการสราง
ชิน้ งานและแกปญหาได
ความต องการจํ า เป น ที่ ลํ า ดั บที่ สี่ คื อ การจั ดการเรี ยนรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ า คั ญ
เมื่อจําแนกตามรายขอ พบวา ครูมีความตองการจําเปนทุกขอ โดยมีคา PNImodified อยูระหวาง
0.4183 ถึง 0.5271 โดยความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ 1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
เหมาะสมสอดคล อ งกั บ มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด 2) ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย น
สร างความรูความเข าใจได โดยการเชื่ อมโยงความรู และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู กั บผู อ่ื น และ
3) ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ให นั ก เรี ยน แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข องกั บ
บทเรียน ตามลํ าดั บ สวนขอที่มีความตองการจําเป นในลํ าดั บสุ ดทายคือ ครูมี การประเมิ น
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ความตองการจําเปนที่ลําดับที่หา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
เมื่อจําแนกตามรายขอ พบวา ครูมีความตองการจําเปนทุกขอ โดยมีคา PNImodified อยูระหวาง
0.4276 ถึ ง 0.5231 โดยความต องการจํ าเป น 3 ลํ าดั บแรก คื อ 1) ครูมี การประเมิ นทั กษะ
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การทํางาน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกของนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ
ในสภาพจริง 2) ครูใชรูบริคส (Rubics) เปนเครื่องมือในการประเมินชิ้นงานและคุณภาพชิ้นงาน
ของนักเรียน 3) ครูใหผูเกี่ยวของเปนผูประเมินนักเรียน รวมกับครู ตามลําดับ สวนขอที่มีความ
ตองการจําเปนในลําดับสุดทายคือ ครูมีการประเมินนักเรียนดานแรงจูงใจ เจตคติ และปฏิกิรยิ า
ทางจิตพิสัยนอกเหนือไปจากการวัดความรู ทักษะทางปญญาและยุทธศาสตรการคิด
3. ผลเปรียบเทียบความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 2 จํ า แนกตามประสบการณ ก ารอบรมสะเต็ ม ศึ ก ษา และ
ประสบการณการทํางานสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1) โดยภาพรวมประสบการณการอบรมสะเต็มศึกษา พบวา ครูผูสอนที่เคยอบรม
สะเต็ ม ศึ ก ษาและไม เ คยอบรมสะเต็ ม ศึ ก ษามี ค วามต อ งการจํ า เป น แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการจําเปนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 ดาน
2) โดยภาพรวมประสบการณ ก ารทํ า งาน พบว า ครู ผู ส อนที่ ป ระสบการณ
การทํางานเริ่มตั้งแต 1-5 ป และประสบการณการทํางานมากกวา 5 ป มีความตองการจําเปน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตอง
การจําเป นแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ในดานที่ 3 การจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐาน และดานที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. แนวทางในการพัฒนาตนเองของครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม
ศึก ษา จากการสั ม ภาษณ ศึก ษานิ เ ทศก แ ละครูผูส อนระดั บ ประถมศึก ษา จํ านวน 8 คน
ได ใ ห แ นวทางในด า นการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษาในการพั ฒ นาตนเองของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยไดสรุปตามลําดับความตองการจําเปน ดังนี้
1) ดานแรก คือ การศึกษาสาระการเรียนรูและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ในลักษณะบูรณาการ พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูรวมกัน
ออกแบบหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแตมาตรฐานตัวชี้วัด รวมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา อาจอยูในรูปแบบประชุ มแลกเปลี่ยน อภิปราย
การสนทนาประชุมสัมมนา อีกทั้งการจัดการสอนรวมกัน นอกจากนี้ควรใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสอดคลองกับความตองการของนักเรียน การออกแบบ
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้น ครูผูสอนควรมีความรูในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
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สํ าหรั บครู รุนเกาคอนขางจะเป นป ญหาเพราะเป นเรื่องใหม จึงควรมี การพั ฒนาใหความรู
ดานการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในดานตาง ๆ ประกอบดวย การจัดอบรมเทคนิค
การสอน อบรมการเขียนแผนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ควรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ PLC เขาคาย และควรมีการนิเทศ และมี การสนั บสนุ น สื่ อ
การสอน สงเสริมแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
2) ดานการจัดการเรียนรูที่ เนนป ญหาเป นฐาน พบวา มี ขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาตนเองของครู คือ ครูตองอบรมดานเทคนิคการสอนที่เนนปญหาเปนฐานในลักษณะ
การอบรมเชิงปฏิบัติ การอบรมแบบเขมและอบรมตอเนื่อง ดานเทคนิคการสอนที่ใชรูปแบบ
การตั้ง คําถาม หาสถานการณปญหาเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการแกปญหาใหนักเรียนเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู และเชื่อมโยงองคความรูสงเสริมครูในการเขาถึงขอมูลขาวสาร อาทิเชน
การสืบคนจากอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ควรจัดที่ปรึกษาจัดคณะทีมงานรับผิดชอบมีการนิเทศให
ความรูและนิเทศติดตามจัดตั้งศูนยเครือขายการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู
3) ดานการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน พบวา มี ขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาตนเองของครู คือ ควรมีการกระตุนหรือสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของ
การทําโครงงานเนื่องจากครูสวนใหญไม เห็นความสํ าคัญของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐาน โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการติดตามนิเทศ
เปนระยะระหวางครูกับผูบริหารนอกจากนี้ควรสงเสริมใหครูมีทักษะการจัดทําโครงงานทักษะ
การกระตุ นใหนักเรี ยนเกิดกระบวนการคิดการแก ปญหาการออกแบบและวางแผนโครงงาน
โดยการจัดอบรมเขาคายใหครูจัดทําโครงงานศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาตนเองของครู คือ ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเป นสํ าคัญ สรางความตระหนักใหครูเห็นความสํ าคัญและประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ที่เนนผู เรียนเป นสํ าคัญ จั ดอบรมเชิงปฏิ บั ติการใหครู ออกแบบการจั ด
การเรียนรู ที่เนนให ผูเรี ยนลงมือปฏิ บั ติ ฝ กสร างเครื่องมื อประเมิ นกิจกรรม มี ศึกษาดู งาน
ในโรงเรียนที่มี ครูที่ประสบผลสําเร็จ (ครูตนแบบ) จากการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยน ทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญจะทําใหครูเห็น
แนวทางวิธีการจัดกิจกรรมและนําไปปรับใช นอกจากนี้ตองมีการนิเทศ ติดตามและใหความรู
แกครูอยางตอเนื่อง
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5) ด านการวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ตามสภาพจริ ง พบว า มี ข อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาตนเองของครู คือ ควรจัดอบรมใหความรูครูและนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ
วิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยการจัดอบรมเขาคายฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงการสรางเกณฑการใหคะแนน การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ จัดอบรมการใช
Social media เพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และควรมีการนิเทศติดตามจากผูบริหาร เพื่อเปน
การชี้แนะในการพัฒนาตนเองของครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง

อภิปรายและสรุปผล
จากการวิ จั ย ประเมิ น ความต อ งการจํ า เป น ในด า นการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนว
สะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายตามลําดับดังนี้
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ในการพั ฒนาตนเองของครู ผู สอนระดั บประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา คาเฉลี่ยของการจั ดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึ กษาใน
การพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษาทั้งสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนมี
ความแตกต างกั นอย างมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ในทุ ก ด าน แสดงว า ครู ผู ส อนมี
ความต องการจํ าเป นในการพั ฒนาตนเอง ด านการจั ดการเรี ยนรู ตามแนวสะเต็ มศึ กษาใน
การพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในทุกดาน เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบตาม
แนวสะเต็มศึกษายังเปนเรื่องใหม สํ าหรับครูระดั บประถมศึกษา ดั งนั้น ครูจึงมีความตองการ
จําเปนในการพัฒนาตนเองทุกดานเพื่อใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็ มศึกษา ซึ่ งสอดคลองกับ จํารั ส อินทลาภาพร และคณะ (2558) ไดศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับผูเรียนประถมศึกษา ซึ่งผูสอนตองมีการพัฒนา
ตนเองใน 6 ดาน คือ 1) ศึกษาสาระสําคัญของสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึ กษาดวยตนเองกอนที่จะจั ดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
3) จัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน 4) จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 5) จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ที่ เน นให ผู เรี ยนทํ างานเป นกลุ ม มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู และให ข อมู ลย อนกลั บ
แก ผู เรี ยน เพื่ อตรวจสอบความรู ความเข าใจของผู เรี ยน 6) วั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู
ตามสภาพจริง ซึ่ง แนวทางในการจัดการเรียนรูต ามแนวสะเต็ม ศึกษาดั งกลาวเปนการจัด
การเรียนรูตามสภาพจริง
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2. ผลการจัดลําดับความสําคัญความตองการจําเปนในดานการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา ดานที่มีความตองการ
จําเป นในการพัฒ นามากที่สุ ด เป น ลํ า ดั บ ที่ห นึ่ง คือ ดานการศึกษาสาระการเรียนรูแ ละ
การออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ รองลงมาลําดับที่สอง คือ การจัดการเรียนรูที่เนน
ปญหาเปนฐาน ลําดับที่สาม คือ ดานการจัดการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐานลําดับที่สี่
คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เน นผูเรียนเปนสําคัญและลําดั บที่หา คือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1) ด านการศึ กษาสาระการเรี ยนรู และการออกแบบการเรี ยนรู แ บบบู รณาการ
เปนดานที่มีความตองการพัฒนาเปนลําดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูยังไมสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูและขาดความสนใจของการออกแบบการเรียนรูรวมกันกับครูผูสอนในกลุม
สาระอื่น ๆ และยังไม สามารถนําเหตุ การณที่เกิดขึ้นจริง ไปใชในชีวิตประจําวันมาออกแบบ
การเรียนรูแบบบูรณาการได จึงทําใหไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของตนเองได
ตรงตามเปาหมายที่วางไว ดั งนั้นครูจําเป นจะต องออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมกันกั บ
ครู ผู สอนในกลุ มสาระอื่น ๆ เพื่อที่ จะสามารถนํ าเหตุการณ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งในชี วิ ตประจํ าวั น
มาออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการได สอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี คงมั่นกลาง (2554)
ไดศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก
ผูเรี ยนตามความสนใจ ความสามารถ และความต องการ โดยเชื่ อมโยงสารระการเรี ยนรู
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรม
ของผู เรี ยน ทั้ ง ทางด านสติ ป ญ ญา (Cognitive) ทั ก ษะ (Skill) และจิ ตใจ (Affective) สามารถ
นํ าความรู และทั กษะที่ ได ไปแก ไขป ญหาด วยตนเอง และสามารถนํ าไปประยุ กต ใช ให เกิ ด
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
2) ดานการจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน มีความตองการจําเปนในการพัฒนา
เปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐานนั้น สามารถกระตุนให
นักเรี ยนนําป ญหาที่เกิดขึ้นไปสืบค น เพื่ อหาคํ าตอบดวยตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบกลุม โดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู และครูสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะหและแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Welker (2006 อางถึงใน อานนท
เอื้ออุมากุล, 2549) ไดกลาววา การคิดแก ป ญหามี ความสํ าคัญตอการเรี ยนรู การรูจั กคิ ด
แกป ญหาสามารถทําใหผูเรียนพึ่งพาตนเองไดเมื่อเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต ครูจึงตอง
จัดการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน และยังสอดคลองกับ มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) ที่กลาววา
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ความสํ าคั ญของการเรี ยนรู โดยใช ป ญหาเป นฐาน (Problem based Learning หรื อ PBL) เป น
รูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism)
โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท
(Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด วิเคราะหและการแกปญหา
3) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีความตองการจําเปนในการพัฒนา
เปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากครูตองมีการควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อเรียนรูดวยตนเองและ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยออกแบบให นั ก เรี ย นได เ ป น ผู ส รุ ป สร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง และ
ใหนักเรียนเลือกเรื่อง ประเด็น หรือปญหาที่จะทําโครงงานดวยตนเอง ดังนั้นครูจึงควรให
ความสําคัญในการพัฒนาเรื่องดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2555) ที่ไดศึกษา
คนควา หลักการของการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ซึ่งครูตองปฏิบัติตามหลักการดังนี้
1) ครูใหนักเรียนเลือกทําโครงงานที่ สอดคลองกับชีวิตจริง 2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาสู
กระบวนการสืบสอบ (process of inquiry) ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่
ซับซอน เพื่อพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเ รียน 3) ชวยแนะนําใหผูเรียนผลิตงาน
ที่เปนรูปธรรม 4) สงเสริมใหมีการแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรูและการทํ างานใหแก ผูเรียน 5) ชวยพัฒ นาทั ก ษะกระบวนการในการสื บ สอบ
การแกปญหาและศักยภาพในตัวของผูเรียนออกมาใชประโยชน
4) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความตองการจําเปน
ในการพั ฒ นาเป น ลํ า ดั บ ที่ 4 แสดงให เ ห็ น ว า ครู ต อ งสามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่
เหมาะสมสอดคลองกับ มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยเนน กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเ รียนสรา ง
ความรูความเขาใจไดจากการเชื่อมโยงความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่นื และครูตองจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บทเรี ย น
สอดคลองกับการสัมภาษณที่วา การที่ครูจะพัฒนาตนเองในดานนี้ ตองมีการอบรมพัฒนา
ตนเอง เพื่อใหสามารถจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดหลากหลาย
และมี แ รงจู ง ใจจากครู ต น แบบที่ ป ระสบผลสํ า เร็จ ในการสอนโดยเน น ผูเ รียนเป นสํ า คั ญ
ซึ่งสอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดศึกษาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา
การจั ด การเรี ย นรู ที่เ น นผู เรี ยนเป น ศูน ยก ลางเป น การจั ด การเรี ย นรู ที่มุ ง เน นกิ จกรรมที่
สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและสนใจของผูเรียนซึ่งจะมีสวนรวม
และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
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5) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความตองการจําเปนใน
การพัฒนาเปนลําดับสุดทาย เนื่องจากดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเปน
กระบวนการสุดทายของการเรียนการสอน แตครูก็ตองมีความรูดานนี้เชนกัน เนื่องจากการสอน
แบบสะเต็มศึกษาสวนใหญจะเปนการใหนักเรียนไดศึกษาจากปญหาจริง รวมทั้งมีการสราง
ผลงานที่เปนรูปธรรม จึงตองมีเกณฑท่ีชัดเจนในการใหคะแนน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ
ที่วา ครูตองตองมีเกณฑในการประเมินที่เราเรียกวา รูบริคส เพื่อใชประเมินการทํางานของ
นั ก เรี ยนตามสภาพจริ ง และยั ง สอดคล องกั บ วาสนา ประวาลพฤกษ (2539) ที่ กล าวว า
การประเมินตามสภาพจริงเปนการวัดผลโดยเนนใหผูเรียนไดนําความรู แนวคิดในวิชาตาง ๆ
ที่เรียนเพื่อนํามาแกปญหาโดยใชทักษะการคิดที่ซับซอน (Complex Thinking) มากกวาที่จะถาม
ความสามารถขั้นตนหรือความสามารถยอย ๆ เป นการวัดผูเรียนโดยรวม ทั้งดานความคิด
เจตคติและการกระทําไปพรอม ๆ กัน นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับสําเริง บุญเรืองรัตน และคณะ
(2554) ที่ไดศึกษาการประเมินสภาพจริง ครูตองทําการประเมินโดยอาศัยกระบวนการสังเกต
การบันทึก และการรวบรวมขอมูลของครูเองจากผลงานของผูเรียน และกระบวนการที่ผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามการจัดการเรียนรูของครู
3. ประสบการณ ก ารอบรมสะเต็ ม ศึ ก ษา และประสบการณ ก ารทํ า งานของครู
ที่แตกตางกันมีความตองการจําเปนดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาดานประสบการณ การอบรมสะเต็มศึ กษา พบวา ครูผูสอนที่เคยอบรม
สะเต็มศึกษา และไมเคยอบรมมีความตองการจําเปนแตกตางกันทั้ง 5 ดาน โดยครูที่ไมเคยอบรม
สะเต็มมีค าดั ชนี ความตองการจํ าเป นสู งกว า เนื่องจากเป นเรื่องใหม และอาจยั งไม มี ความรู
ที่จะนํ าไปใชได ดั งที่ ราเชนทร นพณั ฐวงศกร และคณะ (2559) กลาววา การฝกอบรมถือว า
เป นหั วใจหลั กในการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ในองค การให มี ความพร อมในการปฏิ บั ติ งาน
โดยไมอาจปฏิเสธไดว า สาเหตุ สํ าคัญที่ทํ าใหตองมี การฝกอบรมพั ฒนาทรัพยากรมนุษยคื อ
ความลาหลังของมนุษยนั่นเอง ความเจริญ กาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการแขงขัน ทําใหตอง
มีการฝกอบรมพัฒนาบุ คคลากรในองคกร ซึ่งจะสงผลและเอื้ออํานวยประโยชนใหกับองค กร
หรือหนวยงานไดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถและทั ศนคติที่มีตองานของบุ คลากร
ผูรับผิดชอบเปนสําคัญ
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เมื่อพิจารณาตามประสบการณการทํ างานแล ว พบวา ครูผูสอนที่มี ประสบการณ
การทํางานเริ่มตั้งแต 1-5 ป และประสบการณการทํางานมากกวา 5 ป มีความตองการจําเปน
แตกตางกันในดานที่ 3 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน และดานที่ 4 การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ โดยครูที่มีประสบการณการทํ างานไมเกิน 5 ป มี คาดั ชนี
ความตองการจําเปนสูงกวา แสดงวา ครูยังขาดประสบการณในการจัดการการเรียนรู โดยใช
โครงงานเปนฐาน และขาดประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เนนในเรื่องของการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพที่รอบรูทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เปนครูที่มี คุณภาพ
และพร อมที่ จะเรี ยนรู พั ฒ นาตนเอง สามารถจั ดกระบวนการเรี ยนรู ให พั ฒ นาผู เ รี ยนได
เต็มศักยภาพ และยังสอดคลองกับ ปาริชาติ สันติเลขวงษ (2556) ที่ไดศึกษาสมรรถนะหลักของ
ครูตามเกณฑตัวบงชี้สมรรถนะครูไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุม
โรงเรี ยนบางละมุ ง สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุ รี เขต 3 พบว า
สมรรถนะหลักของครูที่ปฏิ บัติงานในกลุมโรงเรียนบางละมุงที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
ตางกัน จะมีสมรรถนะหลักตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ ครูระดับประถมศึกษาสามารถนําไปใชเปนสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาวางแผนในดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนา
ตนเองได สวนครูระดับอื่น เชน ครูมัธยม ครูหรืออาจารยในระดับอุดมศึกษา อาจนําไปพัฒนา
ปรับใชตามความเหมาะสม หรืออาจทําวิจัยเพิ่มเติมกอนนําไปใช
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูหรือผูที่สนใจสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษาในการพั ฒ นาตนเอง
ของครูผูสอนระดับประถมศึกษา เพื่อใหครูนําความรูที่ไดรับไปตอยอดในการพัฒนาตนเอง
ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูที่มีประสบการณการทํางาน 1-5 ป
ไดพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
การทํางานเกิดประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายของโรงเรียน และสงเสริมใหครูทุกคนได
เขาอบรมสะเต็มศึกษา
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4. สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 2 ควรตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา ดานการศึกษาสาระการเรียนรูและการออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ
เป นลํ าดั บแรก และด านการจัดการเรี ยนรูที่ เนนป ญหาเป นฐานเป นลํ าดั บที่ 2 ถึงแม ดาน
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และด านการวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ตามสภาพจริ ง มี ค าดั ชนี การจั ดลํ าดั บต่ํ ากว า
ก็จําเป นตองไดรับการพัฒนาควบคูกันไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสู งสุ ดในการปฏิ บัติงาน
ของครูประถมศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของความตองการจําเปนเพิ่มเติม เพื่อจะไดแกไข
ปญหาไดตรงตามสาเหตุที่ทําใหเกิดความตองการจําเปน
2. หลังจากประเมินความตองการจําเปนและไดรับการพัฒนาแล วควรมีการวิจัย
ติดตามผลการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา เพื่อใหทราบวามีการพัฒนาตามสภาพที่ควรจะเปนหรือไม

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญั ติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟคจํากัด.
จํารัส อินทลาภาพร มารุต พัฒผล และ วิชัย วงษใหญ. (2558). การศึกษาแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ตามแนวสะเต็ มศึ กษาสาหรั บผู เรี ยนระดั บประถมศึ กษา. วารสารวิ ชาการ
Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ.
8(1), 62-74.
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตรก ารสอน องคค วามรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธาการพิมพ.
ปาริชาติ สันติเลขวงษ. (2556). การศึกษาสมรรถนะหลักของครูตามเกณฑตัวบงชี้สมรรถนะ
ครูไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนบางละมุง 1
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 3. (วิ ท ยานิ พ นธ
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

62 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.6 No.2 July - December 2018

ปนลดา ฮดมาลี. (2558). การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดานสมรรถนะ
สําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. (วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
มัณฑรา ธรรมบุศย. (2545). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยใช PBL Problem-Based Learning,
วารสารวิชาการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, 5 (2), 11-17.
ราเชนทร นพณั ฐวงศกร ปุ ณณ พิ ชญา รอดเปล ง และ อาริ ยาพั ชร น อยวิ ไล. (2559). การ
ฝกอบรม: หัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.การประชุมวิชาการระดับชาติ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย.กรุงเทพมหานคร.
วารุ ณี คงมั่ น กลาง. (2557). การสอนแบบบู ร ณาการคื อ อะไร?. กั น ยายน. สื บ ค น จาก
:https://www.gotoknow.org/posts/400257.
วั ฒ นาพร ระงั บ ทุ ก ข . (2542). การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง.
กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนดเลิฟเพรส.
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ. (2539). การประยุกตใชการวัดและประเมินความสามารถจริงใน
สภาพการเรียนการสอน. วารสารวัดผลการศึกษา, 24(51), 32-40.
สุวิมล วองวานิช. (2550). การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (2552 – 2559).
สําเริง บุญเรืองรัตน. (2540). สติปญญากับสมองของมนุษย.วารสารการวัดผลการศึกษา.
19(56), 36-43.
อานนท เอื้ออุมากุล. (2549). ผลของการใชเกมดิจิทอลในการเรียนฟสิกสที่มีตอความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแกป ญหาของนักเรียน
ระดั บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

