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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก และ 2) การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่าง คือ
ครู จังหวัดนครนายก จานวน 339 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คื อ
แบบสอบถามแบบการตอบสนองคู่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลาดับความต้องการจาเป็น (PNIModified)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครู
มัธ ยมศึกษา ภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง (̅X = 3.54, S.D. = 0.95) สภาพที่พึงประสงค์ของการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาส าหรั บครู มั ธ ยมศึ ก ษาภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (̅X = 4.14,
S.D. = 0.89) และ 2) การจัดเรียงลาดับความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส ะเต็ม
ศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา ตามการจัดลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุด ได้แก่ 1) ด้านเป้าหมาย
การสอนสะเต็มศึกษา (PNIModified = 0.206) 2) ด้านกลวิธีการสอน (PNIModified = 0.186) 3) ด้านความ
เข้าใจในผู้เรียน (PNIModified = 0.167) และ 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (PNIModified = 0.126)
ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็น, การจัดการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา
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Abstract
This research aimed to study 1) the current and desirable states of STEM
education learning management for secondary school teachers in Nakhon Nayok
province, Thailand, and 2) the needs of the development of STEM education learning
management for secondary school teachers in the aforementioned province. The
sample group of this research consisted of 339 teachers in Nakhon Nayok province by
using stratified random sampling. The research instrument was a dual response
questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean,
standard deviation, and the Priority Needs Index (PNIModified).
The research revealed that 1) the current state of STEM education learning
management for secondary school teachers in Nakhon Nayok province was at a medium
level (̅X = 3 . 5 4 ; S.D. = 0 . 9 5 ) and the desirable state of the development of STEM
education learning management for secondary school teachers was at a high level (X̅ =
4.1 4 ; S.D. = 0 . 8 9 ). 2) The needs of the development of STEM education learning
management for secondary school teachers were respectively sorted in a descending
order as follows: 1) STEM teaching goals ( PNIModified = 0.206), 2) teaching methods
( PNIModified = 0.186), 3) understanding of students ( PNIModified = 0.167), and 4) learning
evaluation.
Keywords: Priority Need, Learning Management, STEM Education

บทนา
ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่ าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ ออานวยความสะดวกในชีวิต และการทางานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้จาก
วิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
มีประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่งึ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผ ล สร้ างสรรค์และมี คุ ณธรรม (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560) สอดคล้ องกั บ การจั ดการเรี ย นรู้
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ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูร ณาการระหว่างวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยอาศัยเนื้อหาสาระความรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นการจัดการศึกษาที่ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนาความรู้ทุกแขนง 4 ทั้งด้านความรู้
ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างและพัฒนา คิดค้นสิ่งต่าง ๆ
การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การมีส่ วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้าง
ความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทาย การสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่และการแก้ปัญหา (พรทิพย์
ศิริ ภัทราชัย , 2556) และปั จ จุ บั น มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารจานวนมหาศาลอยู่ในแหล่งต่าง ๆ รวมถึงการที่ต้อง
แข่งขันกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า ทาให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มี
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต และแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานกั บ นานาอารยะประเทศได้
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และกระบวนการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน าไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง และ
การประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องมีปรับเปลี่ยนตนเองให้มีทักษะที่จาเป็นใน
การเป็นผู้สอน และผู้เรียนสาหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (รติพร สุดเสนาะ, 2556)
การจัดการศึกษาของประเทศไทยส่งผลให้เกิดปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาใน
กลุ่มวัยที่แตกต่ างกันออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากระบบการศึกษาของประเทศที่ยังไม่สามารถ
เตรียมและพัฒนาคนในแต่ล ะช่ว งวัยให้ มีทักษะและคุณลั กษณะที่พร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม ทาให้เกิดปัญหาที่ เชื่อมโยงกับระบบหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะการดารงชีวิต
รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 จากการ
สรุปผลการประเมิน PISA 2018 ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย
ไม่ได้มีการพัฒ นาขึ้น ซึ่งพบว่าผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยตั้งแต่ การ
ประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่เปลี่ยนแปลง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2564) แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ยัง ขาดทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ งการจั ด กิจกรรม
การเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นเพียงแค่การให้ความรู้ความจาเพื่อใช้ในการสอบ แต่กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ยั ง ขาด
การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงความรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น (ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา, 2560) และการจั ดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ส นองความต้องการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องการกาลังคนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงใน
อนาคต (ส านั กวิช าการ ส านั กงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร, 2559) และในหลายประเทศได้ มี
การยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยการเร่งพัฒนากาลังคนให้ มีความรู้
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ความสามารถโดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ
สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) ซึ่ ง เน้ น การน าความรู้ ไ ปใช้ แ ก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง การพั ฒ นา
กระบวนการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการสะเต็มศึกษา
สาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ได้รู้ถึงสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพ
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และลาดับความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการสะเต็มศึกษา สาหรับครู
มัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษาอยู่ในลาดับแรก จากผลที่ได้จาก
การศึกษาผู้บริหารสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับนักเรียนในการเรียนสะเต็มศึกษา มีเทคนิคในการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล และนักเรียนสามารถนา
ความรู้ไปประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะสาคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จาเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับ
ครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาการจัดลาดับความต้องการจาเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับ
ครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก

การทบทวนวรรณกรรม
กชภัทร์ สงวนเครื อ (2562) กล่ าวว่า เป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา หมายถึง ความรู้ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาบูรณาการให้เข้ากับวิชาของตัวเอง
เพื่อเชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
วรกันยา แก้วกลม (2560) กล่าวว่า ความเข้าใจในผู้เรียน หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจและ
บรรยากาศในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ได้ ต ามต้ อ งการ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การคิด
การกระทาในสิ่งที่พึงประสงค์ และการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนเพื่ อ
ช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ (2561) กล่าวว่า กลวิธีการสอน หมายถึง เทคนิคการสอน และการสร้าง
แรงจู ง ใจในการเรี ย น ที่ ใ ช้ เ สริ ม กระบวนการ ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารหรื อ การกระท าใด ๆ เพื่ อ ช่ ว ย ให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทานั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และทาให้ผู้เรียน
มีความตั้งใจและสนใจที่ผู้สอนกาหนดอย่างกระตือรือร้น เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
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นั ส ริ น ทร์ บื อซา (2558) กล่ าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การประเมินผลก่อน
การเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ เพื่อการตรวจสอบความรู้ ทักษะพื้นฐานของผู้ เรียน
และตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จากการเรี ยนรู้ และการร่วมกิ จกรรมของผู้ เรี ยน ทาให้ ได้ข้ อมูลที่บ่ งบอกถึ งพัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีความสาคัญต่อ
การจั ดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ปั จจุ บันที่ต้ องเชื่อมโยงศาสตร์วิชาสาขาต่ าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
โดยผู้บริหารและครูต้องร่วมกันกาหนดแนวทางเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบซึ่งจะทาให้นักเรียนสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปแก้ไขปัญหาได้ การจัดการเรี ยนรู้สะเต็มศึกษาที่จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจาเป็นต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา คือ การนา
ความรู้ มาบู รณาการเพื่ อเชื่ อมโยงในการแก้ไขปั ญหา 2) ด้านความเข้าใจในผู้ เรียน คือ การสร้างแรง
บันดาลใจและบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการคิด 3) กลวิธีการสอน คือ
เทคนิคการสอนที่ทาให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ 4) การประเมินผลการเรียนรู้ คือ
การประเมินผลที่หลากหลายเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบผลการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักเรียนนามาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมนี้จะนาไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การอภิปรายผลต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ดังนี้
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1) เป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา
2) ความเข้าใจในผู้เรียน
3) กลวิธีการสอน
4) การประเมินผลการเรียนรู้

ความต้องการจาเป็นการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สาหรับครูมัธยมศึกษา
จังหวัดนครนายก

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ด้านประชากร ได้แก่ ครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้นจานวน 587 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนที่ ±5% (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
และดิเรก ศรีสุโข, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 339 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) จาแนกตามอาเภอ และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วน
ประชากรแต่ละอาเภอ ดังนี้ เมืองนครนายก 132 คน ปากพลี 34 คน บ้านนา 93 คน องครักษ์ 80 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีเ่ ป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก แบบการตอบสนองคู่ ได้แก่ (1) ด้านเป้าหมายการสอน
สะเต็มศึก ษา (2) ด้านความเข้ าใจในผู้ เรี ย น (3) ด้านกลวิธีการสอน และ (4) ด้านการประเมิ น ผล
การเรียนรู้
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach โดยมีค่า ความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเท่ากับ .85 จากนั้นจึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย น าแบบสอบถามจ านวน 339 ฉบับ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเองและ
ไปรษณี ย์ ได้ แ บบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจคั ด เลื อ กความสมบู ร ณ์ ข องการตอบแบบสอบถาม
จานวน 339 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้น ฐาน ได้แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ค่าดัชนีจัดเรียงลาดับความต้องการจาเป็น (Wongwanich, 2007) คานวณโดยใช้สูตรดังนี้
PNIModified = (I - D) / D
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ผลการวิจัย
ความต้องการจาเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัด
นครนายก สรุปผลการวิจัยดังนี้
1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัด
นครนายก ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (X̅ = 3.54, S.D. = .95) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่า
ด้านการประเมินผลการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.78, S.D. = .91) รองลงมา
ด้ า นกลวิ ธี ก ารสอน (X̅ = 3.52, S.D. = .94) ด้ า นความเข้ า ใจในผู้ เ รี ย น (X̅ = 3.50, S.D. = .96)
และด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา (X̅ = 3.37, S.D. = .99) ตามลาดับ และสภาพที่พึงประสงค์
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (X̅ = 4.14, S.D. = .89) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = .82) รองลงมา ด้า นกลวิธีการสอน (X̅ = 4.17,
S.D. = .86) ด้ า นความเข้ า ใจในผู้ เ รี ย น (X̅ = 4.08, S.D. = .94) และด้ า นเป้ า หมายการสอน
สะเต็มศึกษา (X̅ = 4.06, S.D. = .93) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
̅
̅
S.D. ระดับ
S.D.
ระดับ
𝐗
𝐗
1. ด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา 3.37 .99 ปานกลาง 4.06 .93
มาก
2. ด้านความเข้าใจในผู้เรียน
3.50 .96 ปานกลาง 4.08 .94
มาก
3. ด้านกลวิธีการสอน
3.52 .94 ปานกลาง 4.17 .86
มาก
4. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
3.78 .91
มาก
4.25 .82
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.54 .95 ปานกลาง 4.14 .89
มาก
จากตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสภาพที่
พึงประสงค์ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก
ทุกด้านเป็นความต้องการจาเป็นทุกข้อ
2) การจั ดล าดับ ความต้องการจาเป็นการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ส ะเต็ มศึก ษาส าหรั บ ครู
มัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ผลการวิเคราะห์ ประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก โดยการเรียงลาดับความสาคัญของ
ข้ อ มู ล Modified Priority Need Index (PNIModified) ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี เ รี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ความต้องการจาเป็นที่ใช้หลักการประเมินความแตกต่าง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการจัดเรียงของความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ในแต่ละด้าน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู

ค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบัน

1. ด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา
2. ด้านความเข้าใจในผู้เรียน
3. ด้านกลวิธีการสอน
4. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้

3.37
3.50
3.52
3.78

ค่าเฉลี่ยสภาพ
PNImodified ลาดับ
ที่พึงประสงค์
4.06
4.08
4.17
4.25

.21
.17
.19
.13

1
3
2
4

จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดเรียงของความต้องการจาเป็น ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก พบว่า ความต้องการจาเป็นเรียงลาดับจากมากไป
น้อย (1) ด้านเป้าหมายการสอนสะเต็ มศึกษา (2) ด้านกลวิธีการสอน (3) ด้านความเข้าใจในผู้ เรียน
และ (4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้ า นเป้ า หมายการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
(1) การอธิบายแนวคิดและหลักการของวิชาเพื่อเชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษา (2) การออกแบบการสอนให้
นักเรียนสามารถค้นหาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (3) การออกแบบการสอนให้นักเรียน
มีความรู้และความสามารถ มีทักษะดารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
ด้านกลวิธีการสอน พบว่า ความต้องการจาเป็น 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การใช้เทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เหมาะสม ในการเรียนสะเต็มศึกษากับผู้เรียน (2) การนาเสนอเนื้อหา
ที่แปลกใหม่ เร้าความสนใจท้าทายความคิดของผู้เรียนเพื่อดึงดูดผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ (3) การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเสนอแนะการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัย
ด้านความเข้าใจในผู้เรียน พบว่า ความต้องการจาเป็น 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ (2) การอธิบายให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหาในการเรียนที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา (3) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ได้ร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ความต้องการจาเป็น 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การประเมิน
ผู้เรียนก่อนการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน (2) การประเมินผู้เรียนระหว่างจัด กิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้กระบวนการตั้งคาถาม (3) การประเมินผู้เรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการประเมินชิ้นงาน

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความต้ อ งการจ าเป็ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาส าหรั บ ครู
มัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก มีรายละเอียดดังนี้

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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ล าดับ แรก ด้านเป้ าหมายการสอนสะเต็ มศึ ก ษา พบว่า ความต้องการจาเป็น ที่ต้ องพั ฒ นา
เกี่ยวกับการรับรู้แนวคิดและหลักการของวิชาเพื่อเชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากครูส่วนมากไม่
เข้าใจแนวคิดและหลักการของสะเต็มศึกษาอยู่และขาดการมาเชื่อมโยงกับรายวิชาของตนเองได้ ครูต้อง
มีการบูรณาการเน้นการประยุกต์ความรู้และทักษะสะเต็มศึกษาในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันและ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริงของตนเอง มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันในแต่
ละรายวิชาให้สามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาระหว่างสาระวิชา มีทักษะในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์
ทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการบูรณาการในลักษณะชุมนุมหรือกิจกรรมโครงการเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทางานอย่างมี
ขั้นตอน มีการวางแผนในการทางานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนการดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการนาศาสตร์แต่ละ
สาขาวิช าของสะเต็มศึกษามาผสมผสานกันอย่างลงตัวเหมาะสม สอดคล้ องกับ วรกันยา แก้ว กลม
(2560) กล่าวว่า ครูยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงทาให้ครู
ไม่สามารถนาเนื้อหา สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ ผลการสารวจ
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของจารัส อินทลาภาพร (2558) พบว่าครู
ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเนื่องจากเป็นแนวคิด
ใหม่ที่เริ่มนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงทาให้ไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้
ลาดับที่สอง ด้านกลวิธีการสอน พบว่า ความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคนิค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เหมาะสมในการเรียนสะเต็มศึกษากับผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่ตนเองถนัดเพียงอย่างเดียว แต่เนื้อหาสาระอาจต้องใช้การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ครูต้องมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการเรียน
สะเต็มศึกษามีเทคนิคในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล ให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มที่แต่ละคนมีความสามารถต่างกันของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความ
ท้าทายและร่ ว มกัน ทางานให้ บ รรลุ ต ามเป้าหมายได้ สอดคล้ องกับ พินิจ พันธ์ชื่น (2557) กล่ าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ในสภาพการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เป็นรูปแบบการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างท้าทาย ผู้เรียนสามารถกาหนดแนวทางการเรียนรู้ของตนเองได้
ตามศักยภาพทางการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Laisema & Wannapiroon (2557) และ
Phumeechanya & Wannapiroon (2557) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเรียนรู้ร่วมกัน และ
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การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และทักษะด้านสื่อการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น เพื่อนาไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
เป็นอย่างดี
ลาดับที่สาม ด้านความเข้าใจในผู้เรียน พบว่า ความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการเรียนรู้
ของครูนั้นในแต่ละวันมีเวลาเป็นตัวกาหนดจึงทาให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ และการตั้งคาถามของผู้เรียนในเวลานั้นถ้าหากได้ปฏิบัติหรือเรียนรู้ อีก
ช่วงเวลาหนึ่งก็จะสามารถได้คาตอบ ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ
อยู่เสมอ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความคิดของผู้เรียนในเรื่องที่จัดการเรียนการสอน
พร้อมร่วมกันอภิปรายในสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาให้กับเพื่อนในห้องเรียน และสร้างบรรยากาศที่ทาให้ผู้เรียน
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมที่จะรับและเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี สอดคล้องกับ จารัส อินทลา
ภาพร และคณะ (2558) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนกาหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนที่ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิด
ความสงสัยและร่วมกันค้นหาคาตอบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระในสะเต็ม (STEM) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ รวมทั้งสร้าง
องค์ความรู้ ใหม่ ซึ่งเก็บ ไว้ในความทรงจ าได้ ยาวนานและสามารถนาความรู้ ที่ ได้จ ากการค้น พบไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับ ปิยวรรณ ทศกาญจน์ (2561) กล่าวว่า การที่ผู้สอนได้
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอทาให้ การเรียนแบบนี้สนุก และไม่น่าเบื่อได้ใช้
ความคิดทีเป็นระบบ มีการช่วยกันออกความคิดเห็นในการทางาน แม้จะไม่เห็นด้วยกันในบางประเด็นก็
จะต้องพยายามหาเหตุผล หรือความรู้ที่มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานร่วมกัน
ลาดับสุดท้าย ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับ
การประเมินผู้เรียนก่อนการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ครูยังคงเน้น
การบรรยายและเนื้อหาการจัดการเรียนรู้นั้นมีมาก จึงทาให้ครูมีเวลาวัดผลที่จากัด ดังนั้นครูต้องจัดให้มี
การทดสอบความรู้ ทักษะพื้นฐานเพื่อนาไปวางแผนการสอน เนื้อหา วิธีการสอน ต้องมีการประเมินด้วย
วิธีการที่ห ลายหลาย ทั้ งจากการทดสอบ การสั งเกต การตอบคาถาม การสอบถาม การสั มภาษณ์
รวมทั้ ง การประเมิ น ด้ ว ยการประเมิ น ตนเองและประเมิ น โดยเพื่ อ นรอบข้ า งหรื อ เพื่ อ นในชั้ นเรียน
สอดคล้องกับ นัสรินทร์ บือซา (2558) กล่าวว่า การวัดประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้สอนควร
ใช้การประเมินหลายครั้ง คือ ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน การประเมินก่อน
เรียน ผู้สอนทาได้โดยการใช้คาถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอดคล้องกับ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
(2559) กล่าวว่า การประเมินความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนจากการแสดงออก การกระทาหรือ
ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในขณะที่ผู้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน
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ซึ่งสามารถสะท้อ นให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทางานและความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ การประเมินจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมิน
หลาย ๆ ด้าน โดยใช้วิธีประเมินหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้อง
ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนถึงการพัฒนาและความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียนได้

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครู
มัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก องค์ความรู้ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้

ความต้องการจาเป็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูมัธยมศึกษา
เป้าหมายการสอน
สะเต็มศึกษา

กลวิธีการสอน

ครูรับรู้แนวคิดและ
หลักการแต่ละรายวิชามี
การเชื่อมโยงกับ
สะเต็มศึกษา

ครูใช้เทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน

ครูต้องบูรณาการ
ประยุกต์ความรู้
และทักษะ
สะเต็มศึกษา ใน
การแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจาวัน
และสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง
ของตนเอง

ครูจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจและ
ความถนัดของ
นักเรียน ให้
นักเรียนทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความ
ท้าทายและ
ร่วมกันทางานให้
บรรลุตาม
เป้าหมาย

ความเข้าใจ
ในผู้เรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ

ครูประเมินผู้เรียนก่อน
การเริ่มกิจกรรมการเรียน
การสอน

แนวทางการ
จัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
สาหรับครู
มัธยมศึกษา

ครูกระตุ้นให้
นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นใน
เรื่องที่จัดการเรียน
การสอนร่วมกัน
อภิปรายในสิ่งที่
นักเรียนได้ศึกษา
กับเพื่อนใน
ห้องเรียน

ครูทดสอบความรู้
ทักษะพื้นฐาน
เพื่อนาไปวางแผน
การสอน เนื้อหา
วิธีการสอน
การประเมินต้องมี
การประเมิน
ด้วยวิธีการ
ที่หลายหลาย

แผนภาพที่ 2 ความต้องการจาเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูมัธยมศึกษา
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จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) ความต้องการจาเป็นด้านเป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา
ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสะเต็มศึกษา มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มุ่งแก้ไขปัญหา สร้างเสริมประสบการณ์
ทักษะชีวิต และความคิดสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ พัฒ นาความรู้ ความเข้า ใจและฝึ ก ทั กษะด้านวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้นาความรู้มาออกแบบชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็น
ผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (2) ความต้องการจาเป็นด้านกลวิธีการสอน ครูต้องมี
เทคนิคการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ การใช้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นักเรียนเรียนรู้จาก
การเรียนแบบลงมือทา มีการตั้งคาถามด้วยความอยากรู้เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน
นาไปสู่การกระตือรือร้นที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ (3) ความต้องการจาเป็นด้านความ
เข้าใจในตัวผู้เรียน ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ร่วมกันอภิปรายโดย
ใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ล นั ก เรี ย นมี โ อกาสที่ จ ะได้ ส ร้ า งความรู้ เ องโดยตรง ประกอบกั บ การได้ มี โ อกาสท า
การทดลอง เป็นการปฏิบัติร่วมกัน นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่ อ กั น (4) ความต้ อ งการจ าเป็ น ด้ า นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ครู ต้ อ งใช้ ก ารวั ด และประเมิ น ที่
หลากหลายทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน การประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพ เน้นการปฏิบัติจริง และใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย นาเทคโนโลยีมาช่วยใช้ใน
การวัดและประเมินผล และนาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไข
การจัดการเรียนรู้

สรุป
ในสภาวะปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง การนาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ มีการใช้สื่อสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ มนุ ษย์
ซึ่งบทบาทของครูต้องช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาจึ ง เป็ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ปั จ จุ บั น ที่ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาความต้องการจาเป็น
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประกอบด้วย (1) เป้าหมายการสอนสะเต็มศึกษา (2) กลวิธีการสอน (3)
ความเข้าใจในตัวผู้เรียน และ (4) การประเมินผลการเรียนรู้ จึงเป็นการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ การ
จัดการศึกษาโดยบูรณาการประยุ กต์ความรู้และทักษะสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
จัดการเรียนการสอน และจัดให้มีการวัดการประเมินผลที่หลายหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถน าผลสารสนเทศในการก าหนดแนวทางการพัฒ นา
ทักษะครู ได้แก่ ทักษะในการจั ดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้ นักเรียน
สามารถนาความรู้ไปแก้ไขใช้ชีวิตในประจาวันและการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ครู ส ามารถน าผลสารสนเทศไปออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพกับนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู เช่น หลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาในระดับ
การศึกษาอื่น ๆ
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