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การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Academic affairs administration according to
the guidelines of STEM education model in
schools under the secondary educational
service area office 36
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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ ศึ กษา 1) การบริ หารงานวิ ชาการตามแนวทาง
การจั ดการเรี ยนรู แบบสะเต็ มศึ ก ษาในสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนก
ตามขนาดโรงเรี ยน กลุ มตั วอย างในการวิ จั ย คื อ ผู บริ หารสถานศึ กษา และรองผู บริ หาร
ฝายวิชาการหรือหัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ป ก ารศึ กษา 2559 จํ านวน 102 คน ด วยการสุ ม แบบแบ ง ชั้ นภู มิ เครื่ องมื อที่ ใช ใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.991 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (xˉ )
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ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-way
ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยจาก 3 อันดับแรก
คือ การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารการ
วิจัยและการพัฒนา 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนก
ตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวม พบว า แตกตางกั นอย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05
โดยโรงเรียนขนาดใหญ/ใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1) Academic Affairs Administration According to the
Guidelines of STEM Education Model in Schools under the Secondary Educational Service Area
Office 36 2) Compare Academic Affairs Administration According to the Guidelines of STEM
Education Model in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 36 classified
by school size. The sample of the research was the school administrators and Deputy Director of
Academic Affairs or Head of Academic Affairs Model in Schools under the Secondary Educational
Service Area Office 36, studying of the 2016 totaling 102 people by Stratified Sampling.
The research tool used was a 5-point rating scale questionnaire with a reliability coefficient
of 0.991. The statistics used for data analysis were frequency (f) percentage (%) mean (xˉ )
standard deviation (S.D.) and One way ANOVA and post hoc test by Scheffe’ methods.
The results showed that 1) Overall, Academic Affairs Administration According to the
Guidelines of STEM Education Model in Schools under the Secondary Educational Service Area
Office 36 was at the high level. Considering the individual aspects from the First 3 sequences is
Affairs Administration of academic personnel development, Affairs Administration of learning and
teaching, Affairs Administration of Research and Development. 2) Compare Academic Affairs
Administration According to the Guidelines of STEM Education Model in Schools under the
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Secondary Educational Service Area Office 36 classified by school size as whole found that
significantly differences at .05 level all dimensions. The means of large schools was high than the
medium and small schools.
Keywords: Academic affairs administration according to the guidelines of STEM education model

บทนํา
ระบบการศึ ก ษาในป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา สาเหตุ ม าจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่กาวผานจากศตวรรษที่ 20 เขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเลี่ ยนแปลง
ดังกลาวยังสงผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการสื่อสาร ดังนั้นระบบการศึกษาจึงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหกาวทันตอสถานการณ
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อตอบสนองการเรี ยนรู รู ปแบบใหม สํ าหรั บเด็ กและเยาวชน
ในการแสวงหาความรูอยางไรขีดจํ ากัด ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัด
การศึกษาต องเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ อยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่หลักในการบริหาร และจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแล
การศึ กษาทุ กระดั บ ทุ กประเภท กํ าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ กษา สนั บสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพื่อการศึกษา รวมทั้ง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือราชการที่สังกัดกระทรวง ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีอํานาจหนาที่หลั กในการพัฒนารูปแบบการศึกษาใหมีคุณภาพ และ
ไดมาตรฐานสากล แตสภาพความเปนจริงกลับไมเปนเชนนั้น การศึกษาในปจจุบันมีคุณภาพต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสั งเกตไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดั บชาติขั้น
พื้นฐานหรือ O-NET ในปการศึ กษา 2558 ผลการสอบในวิชาคณิตศาสตรและวิ ทยาศาสตร
มีคะแนนเฉลี่ย ไมถึงครึ่งคือรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา 2558) และผลการสอบ
Programme for International Student Assessment หรื อ PISA ในป 2558 ผลที่ ออกมาปรากฏว า
มี อั นดั บและคะแนนลดลงในทุ กวิ ชา เมื่ อเที ยบจากการทดสอบครั้งกอนในป 2555 (สถาบั น
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สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2561) สาเหตุ อาจเกิดไดจากการจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนการทองจํา เพื่อนําไปสอบมากกวาการลงมือทํ าและนําไปใชจริง การเรียน
การสอนมีความลาสมัย และที่สําคัญ สิ่งที่เรียนไมไดใช แตสิ่งที่ใชในชีวิตประจําวันกลับไมไดเรียน
ซึ่ งเหตุ ผลดั งกล าว อาจส งผลทํ าให เด็ กขาดทั กษะการคิ ดวิ เคราะห ทั กษะการแก ป ญหา
ในสถานการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน
แนวทางการปฏิ รู ปการศึ กษาเป นภารกิ จหลั กของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ ง ได มี
การกําหนดนโยบายตาง ๆ มากมาย เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศใหมี
คุณภาพที่สู งขึ้นและมีความทั ดเทียม ในระดั บสากล นโยบายหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ
คื อ STEM Education หรื อ สะเต็ ม ศึ ก ษา จุ ด เริ่ ม ต นของแนวคิ ด STEM นั้ น มาจากประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ป ระสบป ญ หา เรื่ อ งผลการทดสอบ Programme for International Student
Assessment หรื อ PISA ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ ต่ํ ากว าหลายประเทศ และส งผลต อขี ด
ความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการศึกษา
โดยพัฒนา STEM ขึ้นมา เพื่อหวังวาจะชวยยกระดับ ผลการทดสอบ Programme for International
Student Assessment หรือ PISA ใหสูงขึน้ และเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) การเรียนการสอนในประเทศไทย : สถาบั นสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ตามแนวทางการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู แบบสะเต็ มศึ กษา (STEM Education) ซึ่ งเป นการจั ด
การเรียนรูที่มีการบูรณาการศาสตรความรูใน 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกัน เพื่อสงเสริม
และพั ฒนากระบวนการคิด การแก ป ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง ในชีวิ ตประจําวัน และการเชื่อมโยง
องคความรูที่เกิดจากการบู รณาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิ ศวกรรม (Engineering) และคณิ ตศาสตร (Mathematics) การจั ดการเรี ยนรู แบบสะเต็ มศึ กษา
เปนการจัดการเรียนรูที่ไมเนนการทองจําทฤษฏีเพียงอยางเดียว แตเปนการนําเอาความรูจาก
ทฤษฏี เหลานั้ นมาสู การลงมื อปฏิ บั ติ จริ งผานกิ จกรรม หรื อโครงงาน ที่เกิ ดจากความสนใจ
ของผู เรี ยนไปประยุ ก ต ใช ให เ กิ ดประโยชน ต อตนเองและประเทศชาติ ซึ่ ง สอดคล องกั บ
รติมา บุญเรือง (2556:9) ที่วา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน
ให โอกาสผู เรียนไดเรี ยนรูด วยตนเองตามความถนั ดที่ แตกตาง ผูเรี ยนสามารถสรางความรู
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหดวยการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู ดวยตนเอง
และนําความรูที่ได ไปประยุกตใชในการดํ าเนินชีวิตไดอยางมีความสุ ข มุ งเนนแกไขปญหาใน
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ชีวิตจริง พัฒนากระบวนการคิด และเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ ผานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งนักเรียนจะไดรับประโยชนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี, 2557: 4-6) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จํารัส อินทลาภาพร มารุต พัฒผล วิชัย วงษใหญ และศรีสมร พุมสะอาด (2558: 68-69)
เรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา
พบวา สะเต็มศึกษามีความสําคัญตอครูและผูเรียน คือ ความสําคัญตอผูสอน การจัดการเรียนรู
ตามแนวสะเต็ มศึ กษาช วยให ผู สอนสามารถจั ดการเรี ยนรู แบบบู รณาการใน 3 สาระ ได แก
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสรางเปนหนวยการเรียนรูเดียวกัน
ซึ่งชวยลด ความซ้ําซอนของเนื้อหาในแตละสาระและลดเวลาในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
(Wichai Wongyai, 2554: 136; Pimpan Dechakoop, 2550:17) ความสํ าคัญตอผูเรียน การจัดการ
เรี ยนรู ตามแนวสะเต็ มศึ กษาส งเสริ มให ผู เรี ยน มี ทั กษะสํ าคั ญในศตวรรษที่ 21 เสริ มสร าง
7 ทั กษะ (สถาบั นส งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี , 2557: 5; Mehalik, Doppelt &
Schunn, 2005; Rece Herboldsheimer; Paige Gordon, 2013: 1-4)
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ที่มีการบูรณาการใน 3 สาระ ไดแก วิทยาศาสตร (Science) คณิตศาสตร (Mathematics) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (Occupations and Technology) เนื่องจากไมมีสาระวิศวกรรม (Engineering)
แต จะใช ก ารสอดแทรกกระบวนการออกแบบ ทางวิ ศ วกรรม (Engineering design process)
เขาไปใน 3 สาระดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีการมอบหมายนโยบายไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนํานโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึ กษาไปยังสถานศึ กษา เพื่อกําหนดทิศทางการดํ าเนินการตามนโยบายและวางแผนใน
การบริ ห ารงานและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ งบประมาณ บริ ห ารงานบุ ค คล
และการบริหารงานทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 และ ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39) โดยเฉพาะการบริ ห ารงานวิ ชาการ
เนื่องจากเป นงานที่สํ าคัญและเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง สอดคล องกั บ
ปรี ยาพร วงศ อนุ ตรโรจน (2543:2) ที่ ก ล าวว า การบริ ห ารงานวิ ชาการเป นงานที่ สํ าคั ญ
สํ าหรับผูบริหารสถานศึ กษา เนื่องจากการบริ หารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิ ด
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอน ตั้งแตการกําหนด
นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน การประเมินการสอน
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เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุ ดกับผูเรียน ทั้งนี้ กมล ภูประเสริฐ (2545: 9-17) ไดกําหนดขอบขาย
ภารกิจ การบริหารงานวิชาการไว 9 ดาน ดังนี้ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียน
การสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริหารการนิเทศภายใน 5) การบริหาร
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและการพัฒนา 7) การบริหารโครงการ
ทางวิ ชาการ 8) การบริ หารข อมู ลและสารสนเทศทางวิ ชาการ 9) การบริ หารการประเมิ น
ผลงานทางวิชาการ จะเห็นวา การบริหารงานวิชาการมีขอบขายกวางขวาง และมีสวนเกี่ยวของ
กั บ งานทุ ก ด า นของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ขวั ญ นภา เจริ ญ วั ย (2550: 12-13)
กลาวไววา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับ
การจั ดบริ ก ารในด านการเรี ยนการสอนซึ่ ง เป น หั วใจของโรงเรี ยน ดั ง นั้ น ผู เกี่ ยวข องกั บ
การศึ กษาทุ กคนจํ าเป นต องให ความสนใจและให ความสํ าคั ญกั บการบริ ห ารงานวิ ชาการ
เป นอั นดั บแรกในการดํ าเนิ นกิ จกรรมให กั บผู เรี ยนได รั บประสบการณ และเกิ ดการเรี ยนรู
รวมถึ งงานที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาการเรี ยนการสอนให บรรลุ ตามจุ ดมุ งหมายทางการศึ กษา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เนื่องจากผูวิจัยเคยเปนครูผูสอนในสถานศึกษาสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงทราบถึงสภาพปญหาในดานตาง ๆ ที่สงผลตอการจัดการเรียน
การสอน และที่สําคัญสํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดใหความสําคัญ
ในการดําเนินการ ตามนโยบายการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยมีการสงเสริม สนับสนุน
นิ เทศกํ ากั บ และติ ดตามการขั บเคลื่ อนนโยบายดั งกล าว ดั งนั้ น ผู วิ จั ยจึ งได ทํ าการศึ กษา
แนวทางการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เพื่ อนํ าข อมู ลที่ ได เป นแนวทางในการพั ฒนาการบริ หารงานวิ ชาการตามแนวทาง
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรี ยนรูแบบสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ขนาดของโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาด
กลาง
3. โรงเรียนขนาด
ใหญ/ใหญพิเศษ

การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารการเรียนการสอน
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
6. การบริหารการวิจัยและการพัฒนา
7. การบริหารโครงการทางวิชาการ
8. การบริหารขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive research) โดยศึ ก ษา
การบริห ารงานวิ ชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู แ บบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหารฝายวิชาการหรือหัวหนากลุม
บริหารงานวิชาการ สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2559
จํานวน 118 คน
กลุ ม ตัว อย าง ได แ ก ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา และรองผู บ ริห ารฝา ยวิช าการหรื อ
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ป
การศึกษา 2559 โดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610)
ตามตารางกําหนดขนาดโดยสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ชนิดไมเปน
สัดสวนไดกลุมตัวอยางจํานวน 102 คน
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียน
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ขนาดใหญ/ใหญพิเศษ
16
16
ขนาดกลาง
56
46
ขนาดเล็ก
46
40
รวม
118
102
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ/ใหญพิเศษ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
2.2 ตั วแปรตาม ได แก การบริ หารงานวิ ชาการตามแนวทางการจั ดการเรี ยนรู
แบบสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน
9 ด าน คื อ การบริ หารหลั กสู ตร การบริ หารการเรี ยนการสอน การบริ หารการประเมิ นผล
การเรียน การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
การบริหารการวิจั ยและการพั ฒนา การบริ หารโครงการทางวิชาการ การบริหารข อมู ลและ
สารสนเทศทางวิชาการ และการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิ จัย เป น แบบสอบถามการบริ หารงานวิ ชาการตามแนวทาง
การจั ดการเรี ยนรู แบบสะเต็ ม ศึ กษาในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณใน
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 ทั้ ง 9 ด าน เป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ
4. การสรางเครื่องมือ
4.1 ศึ ก ษาเอกสารและตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการตาม
แนวทางการจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สรางแบบสอบถาม
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4.2 ดําเนินการสราง และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อนําเสนอตออาจารย
ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พนธ แ ละผูเชี่ย วชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคลอ งของข อ
คํา ถามและวัต ถุป ระสงค (IOC) โดยคา IOC ที่ได มีค าระหวา ง 0.80-1.00 จากนั้ น นํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.3 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคา IOC และปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใชกับ
ผูบ ริห ารสถานศึก ษา และรองผูบริหารฝายวิช าการหรือหัวหนากลุมบริห ารงานวิชาการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
เพื่ อหาค า ความเชื่ อมั่ นด วยค าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ปรากฏว าแบบสอบถามที่ ส ร างขึ้ นมี
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยภาพรวมเทากับ 0.991 แสดงวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความ
เชื่อมั่น อยูในระดับสูง เมื่อแยกเปนรายดานประกอบดวย การบริหารหลักสู ตร การบริหาร
การเรี ย นการสอน การบริ ห ารการประเมิ น ผลการเรี ย น การบริ ห ารการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและการพัฒนา
การบริ ห ารโครงการทางวิ ช าการ การบริ ห ารข อ มู ล และสารสนเทศทางวิ ช าการ และ
การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ
0.961, 0.939, 0.948, 0.950, 0.945, 0.964, 0.952, 0.974 และ 0.986 ตามลําดับ
4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่น แลวไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหข องการวิจัยครั้ง นี้ วิเคราะหขอมู ลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหโดยใช ความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห ขอมู ลเกี่ยวกับ การบริหารงานวิ ชาการตามแนวทางการจั ด
การเรียนรู แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย (xˉ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ปรับปรุงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
มากที่สุด

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 93

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
นอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห ข อมู ล เปรี ยบเที ยบขนาดของโรงเรี ยน ด วยการวิ เคราะห
ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One–way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัย
สวนบุคคลที่ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffe’ (1953: 87-104)

สรุปผลและอภิปราย
สรุปผล
1. การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โดยภาพรวม อยู ในระดั บ มาก
(xˉ = 3.77, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ มาก ทุกดาน เมื่อเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย จาก 3 อันดับแรก พบวาดานที่มีการบริหารงานมากที่สุด ไดแก
ด านการบริ หารการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางวิ ชาการ (xˉ = 3.82, S.D.= 0.58) รองลงมาได แ ก
ดานการบริ หารการเรียนการสอน (xˉ = 3.81, S.D.= 0.65) และ ด านการบริหารการวิ จั ยและ
การพัฒนา (xˉ = 3.80, S.D.= 0.70) และดานที่มี การบริหารงานนอยที่สุ ด คือ ดานการบริหาร
ขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ (xˉ = 3.71, S.D.= 0.64)

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

ตารางที่ 2 การบริห ารงานวิช าการตามแนวทางการจัดการเรียนรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม
การบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะ
xˉ
S.D.
ระดับ
เต็มศึกษา
1) การบริหารหลักสูตร
3.74
0.64
มาก
2) การบริหารการเรียนการสอน
3.81
0.65
มาก
3) การบริหารการประเมินผลการเรียน
3.76
0.65
มาก
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
3.78
0.63
มาก
5) การบริ ห ารการพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
3.82
0.58
มาก
วิชาการ
6) การบริหารการวิจัยและการพัฒนา
3.80
0.70
มาก
7) การบริหารโครงการทางวิชาการ
3.73
0.66
มาก
8) การบริ ห ารข อ มู ล และสารสนเทศทาง
3.71
0.64
มาก
วิชาการ
9) การบริ ห ารการประเมิ น ผลงานทาง
3.75
0.71
มาก
วิชาการของสถานศึกษา
ภาพรวมเฉลี่ย
3.77
0.53
มาก
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จํ า แนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา แตกตางกั นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น โรงเรี ยนขนาดใหญ / ใหญพิ เ ศษมี ค า เฉลี่ ย มากกว า โรงเรี ย น
ขนาดกลางและขนาดเล็ก พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึก ษา ในสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการ
แหลงความ
df
SS
MS
F
p
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แปรปรวน
แบบสะเต็มศึกษา
1) การบริหารหลักสูตร
ระหวางกลุม
2
1.784
0.892
3.661
.029*
ภายในกลุม
99
24.118
0.244
รวม
101
25.901
2) การบริหารการเรียนการสอน
ระหวางกลุม
2
2.986
1.493
6.171
.003*
ภายในกลุม
99
23.951
0.242
รวม
101
26.938
3) การบริหารการประเมินผลการเรียน
ระหวางกลุม
2
2.485
1.243
4.410
.015*
ภายในกลุม
99
27.891
0.282
รวม
101
30.376
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
ระหวางกลุม
2
1.583
0.791
2.874
.061
ภายในกลุม
99
27.264
0.275
รวม
101
28.847
5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทาง
ระหวางกลุม
2
3.398
1.699
9.073
.000*
วิชาการ
ภายในกลุม
99
18.540
0.187

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 95

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึก ษา ในสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการ
แหลงความ
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน
แบบสะเต็มศึกษา
รวม
101
21.939
6) การบริหารการวิจัยและการพัฒนา
ระหวางกลุม
2
0.782
0.391
1.343
.266
ภายในกลุม
99
28.796
0.291
รวม
101
29.577
7) การบริหารโครงการทางวิชาการ
ระหวางกลุม
2
4.168
2.084
7.498
.001*
ภายในกลุม
99
27.515
0.278
รวม
101
31.683
8) การบริหารขอมูลและสารสนเทศทาง
ระหวางกลุม
2
1.445
0.723
2.834
.064
วิชาการ
ภายในกลุม
99
25.247
0.255
รวม
101
26.692
9) การบริหารการประเมินผลงาน
ระหวางกลุม
2
1.202
0.601
1.766
.176
ทางวิชาการของสถานศึกษา
ภายในกลุม
99
33.689
0.340
รวม
101
34.890
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึก ษา ในสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการ
แหลงความ
df
SS
MS
F
p
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แปรปรวน
แบบสะเต็มศึกษา
ระหวางกลุม
2
1.960
0.980
8.487
.000*
ภายในกลุม
99
11.435
0.116
ภาพรวม
รวม
101
13.395
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามขนาดโรงเรียนตางกันเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe
การบริหารงานวิชาการ
ขนาดโรงเรียน
xˉ
เล็ก
กลาง
ใหญ
1) การบริหารหลักสูตร
เล็ก
3.624
0.133
0.394*
กลาง
3.757
0.261
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.018
2) การบริหารการเรียนการสอน
เล็ก
3.668
0.127
0.510*
กลาง
3.795
0.384*
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.178
3) การบริหารการประเมินผลการเรียน
เล็ก
3.608
0.172
0.463*
กลาง
3.780
0.291
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.071
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
เล็ก
3.653
0.156
0.364
กลาง
3.809
0.208
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.017
5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
เล็ก
3.654
0.182
0.544*
กลาง
3.836
0.362*
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.198
6) การบริหารการวิจัยและการพัฒนา
เล็ก
3.752
0.145
0.248
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามขนาดโรงเรียนตางกันเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe
การบริหารงานวิชาการ
ขนาดโรงเรียน
xˉ
เล็ก
กลาง
ใหญ
กลาง
3.767
0.233
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.000
7) การบริหารโครงการทางวิชาการ
เล็ก
3.592
0.108
0.597*
กลาง
3.699
0.489*
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.188
8) การบริหารขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
เล็ก
3.654
0.017
0.336
กลาง
3.671
0.319
ใหญ/ใหญพิเศษ
3.990
9) การบริ ห ารการประเมินผลงานทางวิช าการของ
เล็ก
3.621
0.194
0.275
กลาง
3.815
0.081
สถานศึกษา
ใหญ/ใหญพิเศษ
3.896
เล็ก
3.648
0.123
0.414*
ภาพรวม
กลาง
3.770
0.291*
ใหญ/ใหญพิเศษ
4.062
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริ ห ารงานวิ ช าการตามแนวทางการจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในสถานศึกษา สั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม อยูใน
ระดั บ มาก ที่ เ ป นเช นนี้ อาจเนื่ องมาจากกระทรวงศึ กษาธิ การได มี การขั บเคลื่ อนนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ มศึกษาในสถานศึกษา โดยมีการกําหนดใหสะเต็มศึกษา
เปนโครงการสําคัญในดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูของจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สงผลทํ าให หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนสถานศึกษา
มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ซึ่งจุดเดน ของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มก็คือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของผูเรียน คือ ผูเรียนตองมีโอกาส
นําความรูมาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหา
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิต จากกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) และมีสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็ มศึ กษาในสถานศึ กษา โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน
เมื่อเรียงลําดับ ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยจาก 3 อันดับแรก พบวาดานที่มีการบริหารงาน
มากที่สุด ไดแก ดานการบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รองลงมาไดแก ดานการบริหาร
การเรียนการสอน และดานการบริหารการวิจัยและการพัฒนา ตามลําดับ
1.1 ดานการบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มาก ทุกขอ เมื่อเรี ยงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยจาก 3 อันดับแรก พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ศึกษาสภาพปจจุบันและความ
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษา รองลงมาคือ สงเสริม
และสนับสนุนใหครูผูสอน มีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
และส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู ผู ส อนเข าร วมการอบรม/ประชุ ม /สั ม มนาทางวิ ช าการ
ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงตอผูเรียน จึงสงผลทําให สถานศึกษาตระหนั กถึงความสําคัญใน
การสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ สุ ทธิดา จํารัส (2559:38) ที่กลาววาเปาหมายสํ าคัญของ
การปฏิรูปไปสูการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จะเกิดขึ้นไดตองผานกลไกของการพัฒนาวิชาชีพครู
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ประสานความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 101

การศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล องกั บ พรทิ พย ศิ ริ ภั ท ราชั ย (2556:54) ที่ กล าวว า การสนั บ สนุ น ให สะเต็ ม ศึ ก ษา
ในประเทศไทยประสบความสําเร็จ ควรมาจากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน การรวมมือ
ระหวางชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา
1.2 ดานการบริหารการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มาก ทุกขอ เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหาน อยจาก
3 อันดั บแรก พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา คือ สงเสริมและสนับสนุนครูผูสอน
ไดรับการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และ สงเสริมและ
สนั บสนุ นสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดมีวางแผนรวมกับครูผูสอน
เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยการเรียนรู
จากการปฏิบัติการจริง (อุมาพร จารุสมบัติ, 2557) ทําใหมีแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และยังสงผลตอประสิทธิภาพตอการเรียนรูของนักเรียน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ยังเปนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีคิด การตั้งคําถาม การหา
ขอมู ล วิเคราะหขอมู ลใหมที่คนพบ มีการบู รณาการความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
สาขาต าง ๆ (มนตรี จุ ฬาวั ฒนทล, 2556: 3-14) และยั ง สอดคล องกั บ แนวการพั ฒ นาคน
ใหมีคุ ณภาพในศตวรรษที่ 21 (สิรินภา กิ จเกื้ อกูล, 2558) ที่ นักเรียนไดนําจุ ดเด นของแตละ
สาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหา
การคนควา และการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน เพราะในการทํางานจริงหรือ
ในชีวิตประจําวันนั้น ตองใชความรูหลายดาน ในการทํางานทั้งสิ้นไมไดแยกใชความรูเปนสวน ๆ
(พรทิ พ ย ศิ ริ ภั ท ราชั ย , 2556) สอดคล อ งกั บ ที่ Scott (2012) ได ทํ า การศึ ก ษาบทบาทของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10 แหงของสหรัฐอเมริกา
ในการเตรียมความพรอมนักเรียนสําหรับเขาทํางาน โดยในหลาย ๆ โรงเรียนไดมีการนํ าเอา
สะเต็มศึกษาไปใช พบวา นักเรียนที่สมัครใจเขารวมหองเรียนสะเต็มศึกษามีความสามารถใน
การแก ป ญ หาได ดี ก ว า เด็ กนั กเรี ยนระดั บ เดี ยวกั นที่ ไม ได เข าร วมห องเรี ยนสะเต็ ม ศึ กษา
การขาดงบประมาณในการจัดหาวั สดุ - อุปกรณ สื่อและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการ และหากชํารุดเสียหาย ขาดครูและบุคลากรใน
การซอมแซมบํารุง ยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ นิลวรรณ วัฒนา (2556:113) ไดศึกษา
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก พบปญหาครูขาดงบประมาณในการพัฒนาสื่อประกอบ
กับขาดความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สมเดช
สีแสง (2552:10) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ครูไมครบชั้น ครูไมครบกลุมสาระการเรียนรู สื่ออุปกรณไมเพียงพอ
1.3 ด า นการบริ ห ารการวิ จั ย และการพั ฒนา โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มาก ทุกขอ เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยจาก 3 อันดับแรก พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน
ทําวิจัย ในชั้นเรียน หรือคนควาหาความรูใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา รองลงมา คือ สงเสริมและสนับสนุนครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และสงเสริมและสนับสนุ นครูผูสอนเขารวม
การอบรม/ประชุ ม/สั มมนาแนวทาง การทํ าวิ จั ยในชั้ นเรี ยนที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู แบบสะเต็ มศึ ก ษาตามลํ าดั บ ส วนข อที่ มี ค า เฉลี่ ยน อยที่ สุ ด คื อ มี ส วนร วมใน
การเสนอแนะและพิจารณาหัวขอการทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็ มศึ กษา (STEM Education) จึงเป นอี กหนึ่งทางเลื อกในการจั ดการเรียนที่ กระตุ น
กระบวนการคิ ดกระบวนการแก ป ญหา โดยเฉพาะความคิ ดสร างสรรค ทางวิ ทยาศาสตร
โดยสะเต็มศึกษามีแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร ที่มุงใหผูเรียนนําความรูไปใชแกป ญหาในชีวิตจริงทั กษะทางป ญญา ทั กษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี (กมลฉัตร กลอมอิ่ม, 2559) ดังนั้นการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาจึงเหมาะที่จะสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสราง
นวัตกรรม และประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับ รักษพล ธนานุวงศ
(2556: 15-16) ที่กลาววา การเรียนการสอนแบบประสานรวมกันของวิชาทั้งสีในสะเต็ มศึกษา
จําเปนตองใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดทํางานเปนกลุมอภิปราย สื่อสารและนําเสนอผลงาน
คลายกับแนวทางการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งสามารถสงเสริมใหผูทํากิจกรรมคิดไดหลายแงมุม
และเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ Mihardi, S., Haraha, M.B. and Sani, R.A.
(2013: 188-200) ไดทําการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานรวมกับแผนงาน
การอานแบบรู - ตองการรู - ไดเรียนรู (KWL Worksheet) ตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนใน
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การแก ป ญหาทางฟ สิ กส ผลการวิ จั ยแสดงให เห็ นว านั กเรี ยนกลุ มที่ ได เรี ยนด วยรู ปแบบ
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนอีกกลุมที่เรียนดวย
การเรียนรูแบบรวมมือ
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้
เป นไปตามที่ สมมติ ฐานการวิ จั ยที่ ตั้ งไว เนื่ องมาจากโรงเรี ยนขนาดใหญ มี ความพร อมใน
ดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก เนื่องจากบริบท
ของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตางกัน และตองทํางาน
ในลั ก ษณะและปริ ม าณงานที่ เ หมื อ นกั น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายกฎกระทรวงและ
หลักสูตรที่ใชแบบแผนเดียวกัน จึงเปนเหตุทําใหประสิทธิภาพการทํางานบริหารงานวิชาการมี
ความแตกต างกั น โดยโรงเรี ยน ที่ มี ครู ม ากกว าผู บริ หารสามารถบริ หารจั ดการให ครู เข า
ปฏิบัติงานไดอยางหลากหลายและเหมาะสม จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดใหญ อยูในระดับสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคลอง กับงานวิจัยของ
พงคศักดิ์ จิตสะอาด จินตนา จันทรเจริญ และบรรจบ บุ ญจันทร (2560: 878-879) ศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 1–2 พบว า ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ยนในสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1–2 เมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ
มีคาเฉลี่ยนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตาง
กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ทุ ก ด า น และผลวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ
การศึกษาวิจัยของวราภรณ อริยธนพล (2552: 175) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพ ปญหาและ
แนวทางการแกไขป ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
ผลวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ชัญญา พงษชัย
(2554: 38) ไดศึกษาเรื่องปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี เขต 2 ผลวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
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เขต 2 มี ป ญหาการบริ หารงานวิ ชาการด านการจั ด การเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยู ใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะมีจํานวนครูไมครบชั้นไมสามารถจัดครูประจําชั้น ประจําวิชา
โดยคํานึงถึงความสามารถประสบการณ และความถนัดได อีกทั้งตองสอนหลายชั้นหลายวิ ชา
ไมตรงกับความรูความสามารถ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย พบว า การบริ ห ารงานวิ ช าการตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู แบบสะเต็มศึ ก ษาในสถานศึก ษา สั งกัด สํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ด า นการบริ ห ารข อ มู ล และสารสนเทศทางวิ ช าการ เป น ด า นที่ มี
การบริหารงานนอยที่สุ ด ดั ง นั้น ผูอํานวยการสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 36 ควรมีนโยบายในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะควรใหมีการกําหนด
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และควรสงเสริมและสนับสนุน
ครูผูสอนใหเขารับการฝกอบรมแนวทางการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อใหการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู บ ริ ห ารฝ า ยวิ ช าการ และครู ผู ส อนที่ มี ส ว น
รับ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานวิ ช าการตามแนวทางการจัด การเรี ยนรูแ บบสะเต็ม ศึก ษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควรวางแผนการบริหาร
หลักสูตรการตามแนวทาง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาของสถานศึกษาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาป จจัย เชิง สาเหตุในการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัด
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2.2 ควรศึก ษาป จ จั ยที่ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานวิ ช าการตาม
แนวทางการจั ด การเรี ยนรูแ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 105

2.3 ควรทํ า การวิ จั ย เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการตามแนวทาง
การจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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