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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะ
เต็มศึกษาต่อการรับรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว โดยการเปรียบเทียบแบบพหุกรณีศกึ ษาของครูระดับ
มัธยมศึกษาจำ�นวน 3 ท่าน จากโรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว ซึง่ เลือกมาจากครูทสี่ มัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
เรื่องสะเต็มศึกษา แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา รายงานผลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาประกอบอธิบายผลจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูเรือ่ งสะเต็ม
ศึกษาสามารถพัฒนาระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูข้ องครูทงั้ 3 กรณีศกึ ษา
โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองหลังการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 83.24
เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 22.81 โดยทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพิม่ ขึน้ ในทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.09 และองค์ประกอบทีเ่ พิม่
ขึ้นน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72
คำ�สำ�คัญ: สะเต็มศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเอง การพัฒนาวิชาชีพครู
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effects of STEM Education
professional development workshop on secondary teachers’ STEM teaching efficacy. This
study was a muti-cases study of 3 secondary teachers in the schools under the project of
expanding opportunities for education in Sakaeo Province, Thailand. Data were collected
by using 1) STEM Education professional development workshop 2) STEM Self-efficacy
questionnaire and 3) STEM Self-efficacy interview. Data were analyzed by using means and
standard deviation. The findings were reported by descriptive statistic with narrative.
The results have shown that STEM Education professional development workshop
promotes teachers’ STEM teaching efficacy of all cases. The level of STEM teaching efficacy
is 83.24 percent with 22.81 percent of improvement. The workshop is capable to promote
STEM teaching efficacy in all aspects ; the aspect of developing 21st century skills and making
connection between STEM knowledge and context are the most improved aspect (30.09)
and the lest improved aspect (16.72) respectively.
Keywords: STEM education, self-efficacy, teacher professional development

บทนำ�

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และ
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ความรูแ้ ละกำ�ลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิ ตศาสตร์ ห รื อ กำ � ลั ง คนด้ า นสะเต็ ม (STEM
workforce) มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง (Avery,
and Reeve, 2013) ในทางกลับกันสถานการณ์
ของประเทศไทยกลั บ พบว่ า การศึ ก ษาด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ กำ�ลังคนด้าน สะเต็มลดลง เพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ดงั กล่าวสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึง
ได้สง่ เสริมการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมอย่างบูรณาการ (The Institute for

the Promotion of Teaching Science and
Technology (IPST), n.d., p.1) ซึ่งสอดคล้อง
กับ Rennie, Wallace, and Venville (2012:
2) ที่ได้เสนอแนวคิดไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบแยกเป็นรายวิชาไม่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริง เนื่องจากสถานการณ์
ปัญหาในชีวิตประจำ�วันมีความซับซ้อนเกี่ยวข้อง
กับความรู้และทักษะหลายสาขาวิชา การจัดการ
เรียนรู้สำ�หรับอนาคตจึงควรเป็นการเรียนแบบ
บูรณาการ (Integrated teaching and learning)
นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
ยังสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย (National Research
Council (NRC), 2013)
อย่ า งไรก็ ต ามการดำ � เนิ น นโยบายสะ
เต็ ม ศึ ก ษานั้ น มี ค วามท้ า ทายที่ สำ � คั ญ คื อ ครู
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในปั จ จุ บั น ไม่ คุ้ น เคยกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บูรณาการ (Bybee, 2010 ; Reeve, 2013 ;
Rockland, Bloom, Carpinelli, Burr-Alexander,
Hirsch and Kimmel, 2010) อีกทั้งยังขาดความ
เข้ า ใจและทั ก ษะของสาขาวิ ช าสะเต็ ม (Avery
and Reeve, 2013 ; Bybee, 2010 ; Reeve,
2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Bybee,
2010 ; Reeve, 2013) ดังนั้นจำ�เป็นต้องมีการ
พัฒนาความเข้าใจและศักยภาพของครูทเี่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้
ให้สอดคล้องกับแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
องค์ประกอบทางจิตเช่น ความเชื่อ แรง
บันดาลใจ มีอทิ ธิพลมากต่อพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูแ้ ละประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูข้ อง
ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนในการดำ�เนินการเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Tschannen-Moran,
Woolfolk-Hoy and Hoy, 1998) อีกนัยหนึ่งคือ
ความเชื่อมั่นของครูต่อความสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุด
ประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการปรับตัว และการจัดการชั้น
เรียนของครู (Hoy, 2000) ครูที่มีการรับรู้ความ
สามารถในการสอนของตนเองในระดับสูงมีแนว
โน้มที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Jerald, 2007) จึงสรุป
ได้ว่าการรับรู้ความสามารถของครูมีอิทธิพลและ
เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามสำ � เร็ จ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
สำ�คัญ (Bandura, 1997) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู (STEM teaching efficacy) จึงมีความสำ�คัญ
มากต่อการเปลีย่ นแปลงสูส่ ะเต็มศึกษาในระยะเริม่
ต้น เนื่องจากครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่และนำ�มาปรับ
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การจัดการเรียนรู้ของตนให้เป็นแบบบูรณาการ
หากสามารถยกระดับการรับรู้ความสามารถของ
ครูได้ การผลักดันแนวสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนก็
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูสะเต็มที่ผ่านมาไม่ได้
ออกแบบโดยคำ�นึงถึงการส่งเสริมการรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านสะเต็มอย่างเป็นรูปธรรม
(Rittmayer, & Beier, 2008)

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา
ต่อการรับรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดย
การเปรียบเทียบแบบพหุกรณีศึกษา

วิธีดำ�เนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายและกรณีศึกษา
กลุม่ เป้าหมายในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ตัวแทน
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน
ขยายโอกาส ในจั ง หวั ด สระแก้ ว จำ � นวน 13
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรม
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา โดยโรงเรียน
ที่เข้าร่วมได้รับการคัดเลือกโดยศึกษานิเทศก์ใน
พื้นที่เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ ให้ความ
ร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่เสมอ
การวิจัยนี้ศึกษากรณีศึกษาของครู 3 คน
เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน จากโรงเรียนขยาย
โอกาส 3 แห่ง โดยคัดเลือกจากครูที่สมัครใจเข้า
ร่วมวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครบทุกกิจกรรม ในการวิจัยนี้แทนครูแต่ละกรณี
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ศึกษาว่าครูหนึ่ง ครูสองและครูสาม โดยครูแต่ละ
คนมีประสบการณ์และภูมิหลังแตกต่างกันซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในผลการศึกษารายกรณี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กิ จ กรรมการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพที่เน้นการพัฒนาความเข้าใจ ความ
สามารถในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
และส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการจัดการ
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เรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกั น ซึ่ ง ได้ ม าจากการวิ เ คราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ การนำ � สะเต็ ม ศึ ก ษาไปใช้ แ ละอุ ป สรรคหรื อ
ความท้าทายที่พบจากการใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ผนวกกับหลักการและ
กลวิธีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของ Bandura (1997) ซึ่งสามารถ
สรุปโครงสร้างของการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา
กิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

สาระด้านสะเต็มศึกษา
ที่มาและความสำ�คัญ
เป้าหมายและความท้าทาย

องค์ประกอบ
ความหมายและธรรมชาติของ
ของสะเต็มศึกษา สาขาวิชาสะเต็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา
สะเต็ม
แนวทางการ
ลักษณะสำ�คัญของการจัดการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ตามแนวสะเต็ม การกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษา
ตามแนวสะเต็มศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา
การบูรณาการ
ความหมายและความสำ�คัญ
เป้าหมายการบูรณาการ
รูปแบบการบูรณาการ
มาตรฐานและตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยีศึกษาของไทย
วิศวกรรมศึกษา ความหมายและขั้นตอน
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม
ความท้าทายทางวิศวกรรม

วิธีการที่ใช้
การบรรยาย, การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และปัญหาเกี่ยว
กับสะเต็มศึกษา
การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสาขาวิชาสะเต็ม

ความสอดคล้องกับหลัก
การของ Bandura
การสั่งสมประสบการณ์
ตรง
การสั่งสมประสบการณ์
ตรง

สาธิตการจัดการเรียนรู้,
การสะท้อนความคิด, การ
วิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู้

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง, การเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ, การชักจูงทาง
สังคม, การตอบสนอง
ทางร่างกาย

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้
บูรณาการ

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง,

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม

สาระด้านสะเต็มศึกษา

การประเมิน
ผลการจัดการ
เรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
การประเมินผลการทำ�งานกลุ่ม

ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา

การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหารมีอิทธิพลมากต่อการ
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนือ่ งจาก
ครู มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถของ
ตนเองสูงขึ้นถ้าผู้บริหารเห็นความสำ�คัญ สร้าง
บรรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Jerald,
2007) การวิจัยครั้งนี้จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน
เข้าร่วมในฐานะผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพด้วย
เพือ่ ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการเรียนรู้ เห็น
ความสำ�คัญและเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยคาดหวังว่าเมือ่ ผูบ้ ริหาร
เห็นความสำ�คัญและเข้าใจสะเต็มศึกษาจะให้การ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านและสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้
อำ�นวยต่อการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรม
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา เป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ครู
ประเมินระดับความมัน่ ใจต่อความสามารถของตัว
เองในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา จาก
ระดับ 0 ถึง 100 โดยมีข้อคำ�ถามจำ�นวน 18 ข้อ
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ความสอดคล้องกับหลัก
การของ Bandura
การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
การสั่งสมประสบการณ์
ออกแบบเครื่องมือวัดและ
ตรง, การชักจูงทาง
ประเมินผล, การให้ความคิด สังคม, การตอบสนอง
เห็นสะท้อนกลับเชิงบวก
ทางร่างกาย
การฝึกปฏิบัติออกแบบการ
การสั่งสมประสบการณ์
จัดการเรียนรู้, การให้ความคิด ตรง, การเรียนรู้จากการ
เห็นสะท้อนกลับเชิงบวก
เลียนแบบ, การชักจูงทาง
สังคม, การตอบสนอง
ทางร่างกาย
วิธีการที่ใช้

ครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียน 6 ประเด็น
ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การเชื่อม
โยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง การท้าทายความ
สามารถผู้เรียน กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะ
เต็ม และการประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แบบสัมภาษณ์การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีประเด็นคำ�ถาม
เกีย่ วกับการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ะ
เต็มศึกษาและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การสอนสะเต็มศึกษา
ขั้นตอนการวิจัย
ประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยใช้ แ บบ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา กับครูทเี่ ป็นกรณีศกึ ษา
จำ�นวน 3 คน
จั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นเวลา 3
วัน โดยใช้กิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้เข้าร่วม
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คื อ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
จำ�นวน 39 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด
สระแก้วจำ�นวน 13 โรงเรียน รวมทัง้ ครูทเี่ ป็นกรณี
ศึกษาด้วย
ประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาหลั ง เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยใช้ แ บบ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา กับครูทเี่ ป็นกรณีศกึ ษา
จำ�นวน 3 คน
ติดตามการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็ม
ศึกษาในชั้นเรียนของครูที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3
คน เมื่อผ่านไป 1 ภาคการศึกษาหลังการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร พร้ อ มทั้ ง สั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
วิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ น
รายกรณีศึกษา โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและ
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ในภาพรวม ทำ�การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ใช้ ก ารพรรณนาประกอบค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน และ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ
อ้างอิงสนับสนุนข้อสรุปที่ได้จากแบบประเมิน
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระหว่างกรณี
ศึกษาทั้ง 3 กรณี เพื่อสรุปผลในภาพรวมของการ
ศึกษา

ผลการวิจัย

กรณีศึกษาครูหนึ่ง
ครูหนึ่งเป็นชาย อายุ 35 ปี มีวิทยฐานะ
ครูชำ�นาญการพิเศษ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ขนาดใหญ่ มีประสบการณ์สอน 12 ปี จบการ
ศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการแข่งขันโครงงานจรวดขวด
น้ำ� และเครื่องร่อน โดยก่อนเข้าร่วมการวิจัยนี้ครู
หนึ่งไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสะ
เต็มศึกษามาก่อน ผลการประเมินการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาดังตารางที่ 2

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
หนึ่ง ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง
ท้าทายความสามารถนักเรียน
กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม
ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สรุปรวม

จำ�นวน
ข้อ
3
3
3
3
3
3
18

จากตารางที่ 2 ก่อนการอบรมครูหนึ่งมี
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองค่อนข้างสูงในทุก
ด้าน หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพ ครูหนึ่ง
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 97.50 สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 30.97 สะท้อน
ว่าครูหนึง่ มีความมัน่ ใจมากว่าสามารถจัดการเรียน
รู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ โดยมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ด้านที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ การเชื่อมโยงบริบท
ในชีวิตกับความรู้ด้านสะเต็ม การประเมินผลการ
เรียนรู้ สะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 ซึง่ เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 35.00, 35.00 และ 33.95 ตามลำ�ดับ
จากการติ ด ตามการจั ด การเรี ย นและ
สั ม ภาษณ์ ค รู ห นึ่ ง พบว่ า ครู ห นึ่ ง มี ร ะดั บ การ
รั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองสู ง ว่ า สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากการอบรม
มีกิจกรรมที่ทำ�ให้เห็นถึงลักษณะสำ�คัญของการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การสาธิตการ

ก่อนเข้าร่วม

หลังเข้าร่วม

S.D.
78.33
71.67
73.33
73.33
76.67
73.33
74.44

7.64
2.89
5.77
5.77
5.77
5.77
5.39

S.D.
99.00
96.00
99.00
93.00
99.00
99.00
97.50

0.00
5.20
0.00
5.20
0.00
0.00
3.45

การ
เปลี่ยนแปลง
(%)
26.38
33.95
35.00
26.82
29.13
35.00
30.97

จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน
รู้ และการอธิบาย ทำ�ให้ครูหนึ่งเห็นว่ากิจกรรมที่
ใช้อยู่เดิมมีความสอดคล้องกับสะเต็มศึกษา โดย
การปรับกิจกรรมจรวดขวดน้ำ�ซึ่งครูหนึ่งมีความ
ชำ�นาญอยู่แล้ว มาสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาให้
กับนักเรียนในการเรียนรูเ้ รือ่ งแรงและการเคลือ่ นที่
โดยครูหนึ่งกระตุ้นให้นักเรียนแข่งกันสร้างจรวด
ขวดน้ำ�ที่ยิงได้ไกลที่สุด โดยตั้งเงื่อนไขแรงดันเท่า
กัน จากนั้นครูหนึ่งอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่าจะ
ต้องเรียนรู้แนวคิดอะไรบ้างเพื่อนำ�เข้าสู่กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในขั้นสุดท้ายนักเรียน
จึงออกแบบและทดสอบจรวดขวดน้ำ� ซึ่งครูหนึ่ง
เห็นว่านักเรียนต้องใช้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การออกแบบทางเทคโนโลยีและใช้
ความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน โดยเน้นการจัด
กิจกรรมเป็นกลุม่ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ท�ำ งานร่วมกัน
ใช้การประเมินเป็นรายกลุม่ และประเมินชิน้ งานซึง่
ครูหนึ่งมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
นอกจากนีค้ รูหนึง่ ยังมีความสนใจการทำ�
อาชีพเสริมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงหมูหลุม
การทำ�เกษตรผสมผสาน และส่งเสริมให้นักเรียน
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เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งครูหนึ่งมีความ
คิดว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจาก
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ วิ จั ย ได้ ย กตั ว อย่ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม
ศึกษาซึ่งใช้ตัวอย่างสถานการณ์บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย
ของชุมชน ครูหนึ่งจึงเกิดความตระหนักว่าสะเต็ม
ศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�รงชีวิตหรือชุมชน

กรณีศึกษาครูสอง
ครูสองเป็นหญิง อายุ 32 ปี มีวิทยฐานะ
ครูชำ�นาญการ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
เล็ก มีประสบการณ์สอน 10 ปี จบการศึกษา
ปริญญาตรี ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ โดยก่อน
เข้าร่วมการวิจัยนี้ครูสองไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษามาก่อน ผลการ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
สอง ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง
ท้าทายความสามารถนักเรียน
กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม
ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สรุปรวม

จำ�นวน
ข้อ
3
3
3
3
3
3
18

จากตารางที่ 3 ก่อนการอบรมครูสองมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองค่อนข้างสูงเช่น
เดี ยวกั บ ครู ห นึ่ ง หลั ง เข้ า ร่ ว มการอบรมพั ฒนา
วิชาชีพ ครูสองมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับร้อย
ละ 80.00 เพิ่มจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 7.46 ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้นเป็นส่วนมากเกือบทุก
องค์ประกอบ ยกเว้นด้านการเชื่อมโยงความรู้สะ
เต็ มกั บ บริ บ ทจริ งที่มีก ารรับรู้ค วามสามารถลด
ลง ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ การ

ก่อนเข้าร่วม

หลังเข้าร่วม

S.D.
70.00
70.00
83.33
73.33
70.00
80.00
74.44

10.00
10.00
5.77
5.77
10.00
0.00
8.56

S.D.
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

การ
เปลี่ยนแปลง
(%)
14.29
14.29
-4.00
9.09
14.29
0.00
7.46

ออกแบบกิจกรรม สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 และการก
ระตุน้ การประยุกต์ใช้ความรูส้ ะเต็ม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
14.29 เท่ากัน
จาการติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาและสัมภาษณ์ครูสอง พบว่า ครูสองนำ�
กิจกรรมตัวอย่างจากการอบรมเชิงปฏิบัติการมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสำ�รวจคุณภาพน้ำ�และออกแบบระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพน้ำ� และ
วางแผนทีจ่ ะใช้กจิ กรรมสร้างศรลมซึง่ เป็นกิจกรรม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ที่ออกแบบโดย สสวท. ซึ่งได้ใช้เป็นตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ในระหว่างกิจกรรม
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร นอกจากนี้ ค รู ส องยั ง ได้
ปรึกษากับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อร่วม
มือกันออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ซึ่งครูสองมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
สะเต็มต้องอาศัยความร่วมมือจากครูกลุ่มสาระ
อื่นด้วย แม้จะทำ�ได้ช้าแต่มั่นใจว่าสามารถทำ�ให้
เกิดขึ้นจริงได้ เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต้องการ
ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าครูผู้
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตระหนักว่า
การบูรณาการสามารถทำ�ได้หลายรูปแบบหลาย
แนวทาง อย่างไรก็ตามครูสองได้อธิบายว่าจาก
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทำ�ให้เห็น
ว่าการเรียนรู้ควรต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือ

บริบทในชีวิตจริง แต่ครูสองกังวลว่าปัญหาในชีวิต
จริงอาจไม่สอดคล้องกับเนือ้ หาในหลักสูตร จึงอาจ
เป็นการยากทีจ่ ะเชือ่ มโยงปัญหาจากบริบทจริงกับ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
กรณีศึกษาครูสาม
ครูสามเป็นหญิง อายุ 34 ปี มีวิทยฐานะ
ครูชำ�นาญการ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
เล็ก มีประสบการณ์สอน 12 ปี จบการศึกษา
ปริญญาตรี ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ โดยก่อน
เข้าร่วมการวิจัยนี้ครูสามไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษามาก่อน ผลการ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
สาม ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา
ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง
ท้าทายความสามารถนักเรียน
กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม
ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สรุปรวม

จำ�นวน
ข้อ
3
3
3
3
3
3
18

จากตารางที่ 4 ก่อนการอบรมครูสามมีการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองค่อนข้างต่�ำ เมือ่ เทียบ
กับครูทา่ นอืน่ หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
ครูสองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ร้ อ ยละ
72.22 เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ

ก่อนเข้าร่วม

หลังเข้าร่วม

S.D.
56.67
50.00
56.67
50.00
60.00
56.67
55.00

5.77
0.00
5.77
0.00
10.00
11.55
7.07

S.D.
70.00
73.33
70.00
73.33
70.00
76.67
72.22

10.00
5.77
0.00
5.77
0.00
5.77
5.48

การ
เปลี่ยนแปลง
(%)
26.34
30.09
16.72
25.25
20.48
21.75
22.81

22.81 โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิม่ ขึน้ ทุกองค์ประกอบ ด้านทีม่ กี ารพัฒนาเพิม่ ขึน้
สูงที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
สำ�หรับศตวรรษที่ 21 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.09 ด้านที่
มีการพัฒนาน้อยที่สุดคือด้านการเชื่อมโยงความรู้
สะเต็มกับบริบทจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72
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จาการติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาและสัมภาษณ์ครูสาม พบว่า ครูสามมีระดับ
การรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง
แสดงความมั่นใจว่าสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ได้ โดยครูสามยกตัวอย่างกิจกรรมหลากหลาย
ทั้งกิจกรรมที่บูรณาการไปกับการเรียนปกติและ
กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำ�เป็นโครงงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของ
พืช ครูสามได้นำ�บริบทการปลูกแคนตาลูปซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจสำ�คัญในชุมชนมากระตุ้นการเรียน
รู้ โดยวางเงื่อนไขให้นักเรียนแบ่งกลุ่มปลูกแคน
ตาลูปให้เจริญจนมีผลจากเมล็ดพันธุ์เพียงเมล็ด
เดียว เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช และแคนตาลู ป เพื่ อ นำ � มา
ออกแบบอุปกรณ์ วิธกี าร กระบวนการในการปลูก
และดูแลพืชที่ปลูก นอกจากนี้ครูสามยังได้เตรียม
กิจกรรมสำ�หรับปีการศึกษาต่อไปโดยเชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์ในชุมชนทีม่ กั มีน�้ำ ท่วมบ่อยครัง้ มากระ
ตุ้นการการออกแบบเครื่องมือหรือวิธีการในการ
ปลูกพืชให้ปลอดภัยจากน้ำ�ท่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ครูสามสามารถเชื่อมโยงบริบทจริงกับการจัดการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษาได้ดี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลการ
ประเมินที่การรับรู้ความสามารถตนเองด้านการ
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริงมีการพัฒนา
น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมครูสามมีการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในด้านนีส้ งู เมือ่ เทียบกับด้านอืน่ ๆ ร้อยละการเพิม่
ขึ้นจึงค่อนข้างน้อย และจากการสัมภาษณ์ครูสาม
แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ปัญหาในบริบท
อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามตัวชี้วัดจึงยากต่อ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในการเรียนปกติ
ส่วนด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูสอง
เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาสามารถส่ง
เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ได้อยูแ่ ล้ว ซึง่ ถ้าสามารถ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ ย่อมต้องสามารถ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ด้วย
การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา
จากผลการประเมิ น การรั บ รู้ ค วาม
สามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูทั้ง 3 ท่าน สามารถสรุปได้ดังตาราง
ที่ 5

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา ก่อนและ
หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา
ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง
ท้าทายความสามารถนักเรียน
กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม
ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สรุปรวม

จำ�นวน
ข้อ
3
3
3
3
3
3
18

ก่อนเข้าร่วม
S.D.

หลังเข้าร่วม
S.D.

68.33 11.73 86.33 13.70
63.89 11.67 83.11 10.81
71.11 12.69 83.00 12.76
65.56 12.36 82.11 9.49
68.89 10.54 83.00 12.76
70.00 12.25 85.22 10.83
67.78 11.80 83.24 11.12

การ
เปลี่ยนแปลง
(%)
26.34
30.09
16.72
25.25
20.48
21.75
22.81
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จากตารางที่ 5 ในภาพรวมครูทั้ง 3 ท่าน
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองร้อยละ 83.24
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารร้อยละ
22.81 โดยที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น
สูงสุดได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.09 และองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น
น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านการเชือ่ มโยงความรูส้ ะเต็มกับ
บริบทจริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72

อภิปรายผล

จาการใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา พบว่า
สามารถยกระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาได้ ใ นทุ กองค์
ประกอบ และครูที่เป็นกรณีศึกษาทุกคนสามารถ
นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนสะเต็มศึกษา
ในชั้นเรียนได้ แต่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับ Hoy (2000) ที่กล่าวว่าการ
รับรูค้ วามสามารถของครูมอี ทิ ธิพลและเป็นตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จในการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
Pajares (n.d.) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงระดับความ
มั่นใจที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่หมายถึงระดับของความ
สามารถที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นระดับการรับรู้ความ
สามารถของครู ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลทำ � ให้ ร ะดั บ
การนำ�ไปปฏิบัติแตกต่างกัน
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษาของครูทเี่ พิม่ ขึน้
สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายปัจจัย ประการ
แรกการอบรบเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น ให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญของการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้จึงให้ครูได้
วิเคราะห์เหตุการณ์ในปัจจุบันและประสบการณ์
การสอนของครูเองเพือ่ สะท้อนถึงความสำ�คัญของ
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งเน้นให้ครูได้
เรียนรู้จากการได้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง มี
การปฏิบัติการเป็นกลุ่ม แสดงผลงานและสะท้อน
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติของกันและกัน โดยมีผู้
วิจัยคอยให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นจน
ภารกิจทีม่ อบหมายสำ�เร็จ เน้นชีใ้ ห้เห็นตัวอย่างทีด่ ี
จากความสำ�เร็จของแต่ละกลุม่ และพัฒนางานไป
ทีละขัน้ ตามพืน้ ฐานความสามารถเดิม ซึง่ กิจกรรม
ลักษณะดังกล่าวช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีจาก
ความสำ�เร็จของตนเอง เกิดการเรียนรูจ้ ากตัวอย่าง
ที่ดีของกันและกันและการยอมรับความสามารถ
ที่แตกต่าง จึงสามารถส่งเสริมระดับของการรับรู้
ความสามารถของตนเองได้ (Bandura, 1997)
ยิ่งไปกว่านั้นการที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม ได้
รับรู้ความสำ�คัญและเข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลช่วยเสริมระดับการรับรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(Hoy, 2000 ; Jerald, 2007) ดังเห็นได้จากกรณี
ศึกษาครูสอง นอกจากนี้การออกแบบโครงสร้าง
ของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษาของครู การใช้ตัวอย่างกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ในหลักสูตรและสะท้อนลักษณะสำ�คัญของสะเต็ม
ศึกษา เช่น ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
การใช้สถานการณ์ปัญหาจากบริบทในชีวิตจริง
(การออกแบบระบบบำ�บัดนำ�เสียชุมชน) ทำ�ให้ครู
ทั้ง 3 คนเข้าใจลักษณะและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยพบว่าการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่พัฒนา
ขึ้นยังสามารถยกระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในด้านการเชื่อมโยงความรู้ด้านสะเต็มกับ
บริบทในชีวิตจริงได้น้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งองค์
ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ความรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม จากสิ่งของ ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชีวิต เรียกว่า STEM thinking ช่วยให้ครูสามารถ
เลือกกิจกรรมหรือบริบทที่เหมาะสมมาปรับเป็น
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในห้องเรียนได้ (Reeve,
2015: 8-16) ซึ่งความสามารถดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ยว
กับเทคโนโลยีของครู ดังจะเห็นได้จากครูสองที่
ยังไม่สามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้
เองในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ในระหว่ า งการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารยั ง ไม่ ไ ด้ ย ก
ตัวอย่างบริบทที่หลากหลายในเนื้อหาที่แตกต่าง
กัน จึงทำ�ให้ไม่ทราบว่าจะยกสถานการณ์ใดมา
จัดการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกัน แตกต่างจาก
ครูหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาจากกิจกรรมจรวดขวดน้ำ�
และการประกอบอาชีพ จึงสามารถนำ�สถานการณ์
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 สภาพแวดล้อมและการสนับสนุน
จากผูบ้ ริหารมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาการรับรูค
วามสามารถของตนเองในการจั ด การเรี ย นรู้
ดังนั้นการพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครู
เพื่ อ นครู แ ละผู้ บ ริ ห ารต้ อ งรั บ ทราบและให้ ก าร
สนับสนุน
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1.2 การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในระยะแรกอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่
มาก เนื่องจากต้องอาศัยเวลา การพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ต้องมีความต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและเจตคติต่อ
สะเต็มศึกษา ควบคู่ไปกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้ สะเต็ม เพราะอาจ
เป็นไปได้ว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง
2.2 จากผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์
เดิ ม เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี มี ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ควรเพิม่ กิจกรรมให้ครูได้ฝกึ วิเคราะห์
ตั ว ชี้ วั ด และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ ริ บ ทปั ญ หาที่
สามารถนำ�มาใช้ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ในเนื้อหาดังกล่าวได้ เพื่อให้ครูมีมุมมองในการ
ออกแบบกิจกรรมที่กว้างขึ้น
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