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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะ

เต็มศึกษาต่อการรับรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแกว้ โดยการเปรยีบเทยีบแบบพหุกรณศีกึษาของครรูะดบั
มธัยมศึกษาจำานวน 3 ท่าน จากโรงเรยีนขยายโอกาส 3 แหง่ ในจังหวัดสระแกว้ ซึง่เลอืกมาจากครูทีส่มคัร
ใจเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
เรื่องสะเต็มศึกษา แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา รายงานผลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาประกอบอธิบายผลจากการสัมภาษณ์

ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมกจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาวชิาชพีครเูรือ่งสะเตม็
ศกึษาสามารถพฒันาระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรยีนรูข้องครทูัง้ 3 กรณศีกึษา 
โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองหลงัการเขา้รว่มการอบรมเชิงปฏบิตักิารเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 83.24 
เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 22.81 โดยทีม่กีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองเพิม่ขึน้ในทกุองคป์ระกอบ องคป์ระกอบ
ทีเ่พิม่ขึน้สงูสดุไดแ้ก ่ดา้นการพฒันาทกัษะศตวรรษที ่21 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.09 และองคป์ระกอบทีเ่พิม่
ขึ้นน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72

คำ�สำ�คัญ: สะเต็มศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเอง การพัฒนาวิชาชีพครู 
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บทนำา
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และ
การแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิ ความรูแ้ละกำาลงัคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์หรือกำาลังคนด้านสะเต็ม (STEM 
workforce) มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง (Avery,  
and Reeve, 2013) ในทางกลับกันสถานการณ์
ของประเทศไทยกลับพบว่าการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มี
ประสิทธิภาพ กำาลังคนด้าน สะเต็มลดลง เพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาพการณดั์งกลา่วสถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึง
ไดส้ง่เสรมิการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา 
(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
ปัญหาในชีวิตประจำาวันมีความซับซ้อนเก่ียวข้อง
กับความรู้และทักษะหลายสาขาวิชา การจัดการ
เรียนรู้สำาหรับอนาคตจึงควรเป็นการเรียนแบบ
บูรณาการ (Integrated teaching and learning) 
นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา
ยังสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย (National Research 
Council (NRC), 2013) 

อย่างไรก็ตามการดำาเนินนโยบายสะ
เต็มศึกษาน้ันมีความท้าทายที่สำาคัญคือ ครู
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปัจจุบันไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบ

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
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บูรณาการ (Bybee, 2010 ; Reeve, 2013 ; 
Rockland, Bloom, Carpinelli, Burr-Alexander, 
Hirsch and Kimmel, 2010) อีกทั้งยังขาดความ
เข้าใจและทักษะของสาขาวิชาสะเต็ม (Avery 
and Reeve, 2013 ; Bybee, 2010 ; Reeve, 
2013) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Bybee, 
2010 ; Reeve, 2013) ดังนั้นจำาเป็นต้องมีการ
พฒันาความเขา้ใจและศกัยภาพของครทูีเ่กีย่วขอ้ง
เพ่ือให้สามารถปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบทางจิตเช่น ความเชื่อ แรง
บันดาลใจ มอีทิธพิลมากตอ่พฤตกิรรมการจดัการ
เรียนรูแ้ละประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูข้อง
ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนในการดำาเนินการเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Tschannen-Moran, 
Woolfolk-Hoy and Hoy, 1998) อีกนัยหนึ่งคือ
ความเชื่อมั่นของครูต่อความสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุด
ประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการปรับตัว และการจัดการชั้น
เรียนของครู (Hoy, 2000) ครูที่มีการรับรู้ความ
สามารถในการสอนของตนเองในระดับสูงมีแนว
โน้มที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Jerald, 2007) จึงสรุป
ได้ว่าการรับรู้ความสามารถของครูมีอิทธิพลและ
เป็นตัวบ่งชี้ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ท่ี
สำาคัญ (Bandura, 1997) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู (STEM teaching efficacy) จึงมีความสำาคัญ
มากตอ่การเปล่ียนแปลงสูส่ะเต็มศกึษาในระยะเริม่
ต้น เนื่องจากครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่และนำามาปรับ

การจัดการเรียนรู้ของตนให้เป็นแบบบูรณาการ 
หากสามารถยกระดับการรับรู้ความสามารถของ
ครูได้ การผลักดันแนวสะเต็มศึกษาสู่ช้ันเรียนก็
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูสะเต็มที่ผ่านมาไม่ได้
ออกแบบโดยคำานึงถึงการส่งเสริมการรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านสะเต็มอย่างเป็นรูปธรรม 
(Rittmayer, & Beier, 2008)

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา
ตอ่การรบัรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวสะเตม็ศกึษาของครรูะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้
โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดย
การเปรียบเทียบแบบพหุกรณีศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ยและกรณีศึกษ�

กลุม่เปา้หมายในงานวจิยันี ้ไดแ้ก ่ตวัแทน
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน
ขยายโอกาส ในจังหวัดสระแก้ว จำานวน 13 
โรงเรยีน โรงเรียนละ 3 คน ทีเ่ขา้รว่มการฝกึอบรม
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา โดยโรงเรียน
ที่เข้าร่วมได้รับการคัดเลือกโดยศึกษานิเทศก์ใน
พื้นที่เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ ให้ความ
ร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการ
จดัการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพที่เน้นการพัฒนาความเข้าใจ ความ
สามารถในการจัดการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา 
และส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับสะเต็มศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการนำาสะเต็มศึกษาไปใช้และอุปสรรคหรือ
ความท้าทายที่พบจากการใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง สะเตม็ศกึษา ผนวกกบัหลกัการและ
กลวิธีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของ Bandura (1997) ซึ่งสามารถ
สรุปโครงสร้างของการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ดัง
ตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 โครงสร้างการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา

กิจกรรม ส�ระด้�นสะเต็มศึกษ� วิธีก�รที่ใช้
คว�มสอดคล้องกับหลัก

ก�รของ Bandura
สร้างความ
ตระหนัก

ที่มาและความสำาคัญ
เป้าหมายและความท้าทาย

การบรรยาย, การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และปัญหาเกี่ยว
กับสะเต็มศึกษา

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง

องค์ประกอบ
ของสะเต็มศึกษา

ความหมายและธรรมชาติของ
สาขาวิชาสะเต็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา
สะเต็ม

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสาขาวิชาสะเต็ม

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง

แนวทางการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา

ลักษณะสำาคัญของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
การกำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา

สาธิตการจัดการเรียนรู้, 
การสะท้อนความคิด, การ
วิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู้

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง, การเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ, การชักจูงทาง
สังคม, การตอบสนอง
ทางร่างกาย

การบูรณาการ ความหมายและความสำาคัญ
เป้าหมายการบูรณาการ
รูปแบบการบูรณาการ
มาตรฐานและตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยีศึกษาของไทย

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้
บูรณาการ

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง

วิศวกรรมศึกษา ความหมายและขั้นตอน
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม
ความท้าทายทางวิศวกรรม

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง, 
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นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหารมีอิทธิพลมากต่อการ
พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เนือ่งจาก
ครูมีแนวโน้มที่จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงขึ้นถ้าผู้บริหารเห็นความสำาคัญ สร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่าง
ครู โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Jerald, 
2007) การวิจัยคร้ังนี้จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน
เข้าร่วมในฐานะผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพด้วย 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถงึปญัหาการเรยีนรู ้เหน็
ความสำาคัญและเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศกึษา โดยคาดหวงัวา่เมือ่ผูบ้รหิาร
เห็นความสำาคัญและเข้าใจสะเต็มศึกษาจะให้การ
สนบัสนนุการปฏบิตังิานและสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้
อำานวยต่อการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรม

แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ครู
ประเมนิระดบัความมัน่ใจตอ่ความสามารถของตวั
เองในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา จาก
ระดับ 0 ถึง 100 โดยมีข้อคำาถามจำานวน 18 ข้อ 

ครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียน 6 ประเด็น 
ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การเชื่อม
โยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง การท้าทายความ
สามารถผู้เรียน กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะ
เต็ม และการประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

แบบสมัภาษณก์ารรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ที่มีประเด็นคำาถาม
เกีย่วกบัการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ะ
เตม็ศกึษาและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การสอนสะเต็มศึกษา

ขั้นตอนก�รวิจัย

ประเมนิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จดัการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา กบัครทูีเ่ปน็กรณศีกึษา
จำานวน 3 คน

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นเวลา 3 
วัน โดยใช้กิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ส�ระด้�นสะเต็มศึกษ� วิธีก�รที่ใช้
คว�มสอดคล้องกับหลัก

ก�รของ Bandura
การประเมิน
ผลการจัดการ
เรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
การประเมินผลการทำางานกลุ่ม

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ
ออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล, การให้ความคิด
เห็นสะท้อนกลับเชิงบวก

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง, การชักจูงทาง
สังคม, การตอบสนอง
ทางร่างกาย

ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา

การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด

การฝึกปฏิบัติออกแบบการ
จัดการเรียนรู้, การให้ความคิด
เห็นสะท้อนกลับเชิงบวก

การสั่งสมประสบการณ์
ตรง, การเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ, การชักจูงทาง
สังคม, การตอบสนอง
ทางร่างกาย
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คือครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำานวน 39 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวดั
สระแก้วจำานวน 13 โรงเรยีน รวมทัง้ครทูีเ่ปน็กรณี
ศึกษาด้วย

ประเมนิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา กบัครทูีเ่ปน็กรณศีกึษา
จำานวน 3 คน

ติดตามการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็
ศึกษาในชั้นเรียนของครูที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 
คน เมื่อผ่านไป 1 ภาคการศึกษาหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สมัภาษณก์ารรับรูค้วามสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ
ดังต่อไปนี้

วิ เคราะห์การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็น
รายกรณีศึกษา โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและ

ในภาพรวม ทำาการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ใช้การพรรณนาประกอบค่าสถิติพื้นฐาน และ
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อ
อ้างอิงสนับสนุนข้อสรุปที่ได้จากแบบประเมิน 

วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระหว่างกรณี
ศึกษาทั้ง 3 กรณี เพื่อสรุปผลในภาพรวมของการ
ศึกษา

ผลการวิจัย
กรณีศึกษ�ครูหนึ่ง

ครูหนึ่งเป็นชาย อายุ 35 ปี มีวิทยฐานะ
ครูชำานาญการพิเศษ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ขนาดใหญ่ มีประสบการณ์สอน 12 ปี จบการ
ศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการแข่งขันโครงงานจรวดขวด
น้ำา และเครื่องร่อน โดยก่อนเข้าร่วมการวิจัยนี้ครู
หนึ่งไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสะ
เต็มศึกษามาก่อน ผลการประเมินการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาดังตารางที่ 2 
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จากตารางที่ 2 ก่อนการอบรมครูหนึ่งมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองค่อนขา้งสงูในทกุ
ด้าน หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพ ครูหนึ่ง
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 97.50 สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 30.97 สะท้อน
วา่ครหูนึง่มคีวามมัน่ใจมากวา่สามารถจดัการเรียน
รู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ โดยมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ด้านที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ การเชื่อมโยงบริบท
ในชีวิตกับความรู้ด้านสะเต็ม การประเมินผลการ
เรียนรู้ สะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะสำาหรบัศตวรรษที่ 21 ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 35.00, 35.00 และ 33.95 ตามลำาดับ

จากการติดตามการจัดการเรียนและ
สัมภาษณ์ครูหน่ึง พบว่า ครูหนึ่งมีระดับการ
รับรู้ความสามารถของตนเองสูงว่าสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้ เน่ืองจากการอบรม
มีกิจกรรมท่ีทำาให้เห็นถึงลักษณะสำาคัญของการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การสาธิตการ

จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน
รู้ และการอธิบาย ทำาให้ครูหนึ่งเห็นว่ากิจกรรมท่ี
ใช้อยู่เดิมมีความสอดคล้องกับสะเต็มศึกษา โดย
การปรับกิจกรรมจรวดขวดน้ำาซึ่งครูหนึ่งมีความ
ชำานาญอยู่แล้ว มาสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาให้
กบันกัเรยีนในการเรยีนรูเ้รือ่งแรงและการเคลือ่นที ่
โดยครูหนึ่งกระตุ้นให้นักเรียนแข่งกันสร้างจรวด
ขวดน้ำาท่ียิงได้ไกลที่สุด โดยตั้งเงื่อนไขแรงดันเท่า
กัน จากนั้นครูหนึ่งอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่าจะ
ต้องเรียนรู้แนวคิดอะไรบ้างเพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในข้ันสุดท้ายนักเรียน
จึงออกแบบและทดสอบจรวดขวดน้ำา ซึ่งครูหนึ่ง
เห็นว่านักเรียนต้องใช้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การออกแบบทางเทคโนโลยีและใช้
ความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน โดยเน้นการจัด
กจิกรรมเปน็กลุม่เพือ่ใหน้กัเรยีนไดท้ำางานรว่มกนั 
ใชก้ารประเมนิเปน็รายกลุม่และประเมนิช้ินงานซึง่
ครูหนึ่งมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 

นอกจากนีค้รหูนึง่ยงัมคีวามสนใจการทำา
อาชีพเสริมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงหมูหลุม 
การทำาเกษตรผสมผสาน และส่งเสริมให้นักเรียน

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
หนึ่ง ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู

องค์ประกอบก�รรับรู้คว�มส�ม�รถของ
ตนเองในก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�

จำ�นวน
ข้อ

ก่อนเข้�ร่วม หลังเข้�ร่วม ก�ร
เปลี่ยนแปลง 

(%)S.D. S.D.

ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม 3 78.33 7.64 99.00 0.00 26.38

พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 3 71.67 2.89 96.00 5.20 33.95

เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง 3 73.33 5.77 99.00 0.00 35.00

ท้าทายความสามารถนักเรียน 3 73.33 5.77 93.00 5.20 26.82

กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม 3 76.67 5.77 99.00 0.00 29.13

ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3 73.33 5.77 99.00 0.00 35.00

สรุปรวม 18 74.44 5.39 97.50 3.45 30.97
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เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งครูหนึ่งมีความ
คิดว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงกับการ
จดัการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษาได้เปน็อย่างดี เนือ่งจาก
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาซึ่งใช้ตัวอย่างสถานการณ์บ่อบำาบัดน้ำาเสีย
ของชุมชน ครูหนึ่งจึงเกิดความตระหนักว่าสะเต็ม
ศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การดำารงชีวิตหรือชุมชน

กรณีศึกษ�ครูสอง

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

ต�ร�งที่ 3 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
สอง ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู

องค์ประกอบก�รรับรู้คว�มส�ม�รถของ
ตนเองในก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�

จำ�นวน
ข้อ

ก่อนเข้�ร่วม หลังเข้�ร่วม ก�ร
เปลี่ยนแปลง 

(%)
S.D. S.D.

ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม 3 70.00 10.00 80.00 0.00 14.29
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 3 70.00 10.00 80.00 0.00 14.29
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง 3 83.33 5.77 80.00 0.00 -4.00
ท้าทายความสามารถนักเรียน 3 73.33 5.77 80.00 0.00 9.09
กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม 3 70.00 10.00 80.00 0.00 14.29
ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00

สรุปรวม 18 74.44 8.56 80.00 0.00 7.46

จากตารางที่ 3 ก่อนการอบรมครูสองมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองค่อนข้างสูงเช่น
เดียวกับครูหนึ่ง หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
วชิาชพี ครสูองมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับร้อย
ละ 80.00 เพิ่มจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 7.46 ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้นเป็นส่วนมากเกือบทุก
องค์ประกอบ ยกเว้นด้านการเชื่อมโยงความรู้สะ
เต็มกับบริบทจริงที่มีการรับรู้ความสามารถลด
ลง ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ การ

ออกแบบกจิกรรม สะเตม็ศึกษา การจดัการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะสำาหรับศตวรรษที่ 21 และการก
ระตุน้การประยกุต์ใชค้วามรูส้ะเตม็ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
14.29 เท่ากัน

จาการติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาและสัมภาษณ์ครูสอง พบว่า ครูสองนำา
กิจกรรมตัวอย่างจากการอบรมเชิงปฏิบัติการมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมเก่ียวกับ
การสำารวจคุณภาพน้ำาและออกแบบระบบบำาบัด
น้ำาเสียในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพน้ำา และ
วางแผนทีจ่ะใชก้จิกรรมสรา้งศรลมซึง่เปน็กจิกรรม
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ที่ออกแบบโดย สสวท. ซึ่งได้ใช้เป็นตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ในระหว่างกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ครูสองยังได้
ปรึกษากับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อร่วม
มือกันออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ซ่ึงครูสองมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
สะเต็มต้องอาศัยความร่วมมือจากครูกลุ่มสาระ
อ่ืนด้วย แม้จะทำาได้ช้าแต่มั่นใจว่าสามารถทำาให้
เกิดขึ้นจริงได้ เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต้องการ
ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าครูผู้
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตระหนักว่า
การบูรณาการสามารถทำาได้หลายรูปแบบหลาย
แนวทาง อย่างไรก็ตามครูสองได้อธิบายว่าจาก
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทำาให้เห็น
ว่าการเรียนรู้ควรต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือ

บริบทในชีวิตจริง แต่ครูสองกังวลว่าปัญหาในชีวิต
จรงิอาจไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาในหลักสตูร จงึอาจ
เปน็การยากทีจ่ะเชือ่มโยงปญัหาจากบรบิทจรงิกบั
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

กรณีศึกษ�ครูส�ม

ครูสามเป็นหญิง อายุ 34 ปี มีวิทยฐานะ
ครูชำานาญการ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
เล็ก มีประสบการณ์สอน 12 ปี จบการศึกษา
ปริญญาตรี ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ โดยก่อน
เข้าร่วมการวิจัยนี้ครูสามไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษามาก่อน ผลการ
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
สาม ก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู

องค์ประกอบก�รรับรู้คว�มส�ม�รถ
ของตนเองในก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษ�

จำ�นวน
ข้อ

ก่อนเข้�ร่วม หลังเข้�ร่วม ก�ร
เปลี่ยนแปลง 

(%)S.D. S.D.

ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม 3 56.67 5.77 70.00 10.00 26.34

พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 3 50.00 0.00 73.33 5.77 30.09

เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง 3 56.67 5.77 70.00 0.00 16.72

ท้าทายความสามารถนักเรียน 3 50.00 0.00 73.33 5.77 25.25

กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม 3 60.00 10.00 70.00 0.00 20.48

ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3 56.67 11.55 76.67 5.77 21.75

สรุปรวม 18 55.00 7.07 72.22 5.48 22.81

จากตารางที ่4 กอ่นการอบรมครสูามมกีาร
รบัรูค้วามสามารถของตนเองคอ่นขา้งต่ำาเมือ่เทยีบ
กับครทูา่นอืน่ หลงัเขา้รว่มการอบรมพัฒนาวชิาชีพ 
ครูสองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ  
72.22 เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

22.81 โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิม่ขึน้ทกุองคป์ระกอบ ดา้นทีม่กีารพฒันาเพิม่ขึน้
สูงที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
สำาหรบัศตวรรษที ่21 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 30.09 ดา้นที่
มีการพัฒนาน้อยท่ีสุดคือด้านการเช่ือมโยงความรู้ 
สะเต็มกับบริบทจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72
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จาการติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศกึษาและสมัภาษณ์ครสูาม พบวา่ ครูสามมรีะดบั
การรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง 
แสดงความมั่นใจว่าสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ได้ โดยครูสามยกตัวอย่างกิจกรรมหลากหลาย
ท้ังกิจกรรมที่บูรณาการไปกับการเรียนปกติและ
กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำาเป็นโครงงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของ
พืช ครูสามได้นำาบริบทการปลูกแคนตาลูปซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจสำาคัญในชุมชนมากระตุ้นการเรียน
รู้ โดยวางเงื่อนไขให้นักเรียนแบ่งกลุ่มปลูกแคน
ตาลูปให้เจริญจนมีผลจากเมล็ดพันธ์ุเพียงเมล็ด
เดียว เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของพืชและแคนตาลูป เพื่อนำามา
ออกแบบอปุกรณ ์วธิกีาร กระบวนการในการปลูก
และดูแลพืชที่ปลูก นอกจากนี้ครูสามยังได้เตรียม
กจิกรรมสำาหรบัปกีารศกึษาตอ่ไปโดยเชือ่มโยงกบั
สถานการณใ์นชมุชนทีม่กัมนี้ำาทว่มบอ่ยครัง้มากระ
ตุ้นการการออกแบบเครื่องมือหรือวิธีการในการ
ปลูกพืชให้ปลอดภัยจากน้ำาท่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ครูสามสามารถเชื่อมโยงบริบทจริงกับการจัดการ
เรยีนรูส้ะเตม็ศกึษาไดด้ ีซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินที่การรับรู้ความสามารถตนเองด้านการ
เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริงมีการพัฒนา
น้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมครูสามมีการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในด้านนีส้งูเมือ่เทยีบกบัดา้นอืน่ๆ ร้อยละการเพิม่
ขึ้นจึงค่อนข้างน้อย และจากการสัมภาษณ์ครูสาม
แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ปัญหาในบริบท
อาจไม่สอดคล้องกับเน้ือหาตามตัวชี้วัดจึงยากต่อ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในการเรียนปกติ 
ส่วนด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูสอง
เหน็วา่กจิกรรมการเรียนรูส้ะเตม็ศกึษาสามารถสง่
เสรมิทกัษะศตวรรษที ่21 ไดอ้ยูแ่ลว้ ซึง่ถา้สามารถ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ ย่อมต้องสามารถ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ด้วย 

ก�รวิเคร�ะห์ข้�มกรณีศึกษ�

จากผลการประเมินการรับรู้ ความ
สามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูทั้ง 3 ท่าน สามารถสรุปได้ดังตาราง
ที่ 5

ต�ร�งที่ 5 การเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา กอ่นและ
หลังเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู

องค์ประกอบก�รรับรู้คว�มส�ม�รถ
ของตนเองในก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษ�

จำ�นวน
ข้อ

ก่อนเข้�ร่วม หลังเข้�ร่วม ก�ร
เปลี่ยนแปลง 

(%)S.D. S.D.

ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม 3 68.33 11.73 86.33 13.70 26.34

พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 3 63.89 11.67 83.11 10.81 30.09

เชื่อมโยงความรู้สะเต็มกับบริบทจริง 3 71.11 12.69 83.00 12.76 16.72

ท้าทายความสามารถนักเรียน 3 65.56 12.36 82.11 9.49 25.25

กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้สะเต็ม 3 68.89 10.54 83.00 12.76 20.48

ประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3 70.00 12.25 85.22 10.83 21.75

สรุปรวม 18 67.78 11.80 83.24 11.12 22.81



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 118 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

จากตารางที่ 5 ในภาพรวมครูทั้ง 3 ท่าน
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองร้อยละ 83.24 
สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบิตักิารรอ้ยละ 
22.81 โดยท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น
สูงสุดได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.09 และองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น
นอ้ยท่ีสดุไดแ้ก่ ดา้นการเช่ือมโยงความรูส้ะเตม็กบั
บริบทจริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72

อภิปรายผล
จาการใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา พบว่า
สามารถยกระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ในทุกองค์
ประกอบ และครูที่เป็นกรณีศึกษาทุกคนสามารถ
นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนสะเต็มศึกษา
ในชั้นเรียนได้ แต่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับ Hoy (2000) ที่กล่าวว่าการ
รบัรูค้วามสามารถของครมูอีทิธพิลและเปน็ตวับง่ช้ี
ความสำาเรจ็ในการจดัการเรยีนรู ้และสอดคล้องกบั 
Pajares (n.d.) ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองท่ีเพิ่มขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงระดับความ
มั่นใจที่เพิ่มขึ้นเท่าน้ันแต่หมายถึงระดับของความ
สามารถที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นระดับการรับรู้ความ
สามารถของครูท่ีแตกต่างกันมีผลทำาให้ระดับ
การนำาไปปฏิบัติแตกต่างกัน

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาของครท่ีูเพ่ิมขึน้
สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายปัจจัย ประการ
แรกการอบรบเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น ให้ความ
สำาคัญกับการตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้จึงให้ครูได้
วิเคราะห์เหตุการณ์ในปัจจุบันและประสบการณ์
การสอนของครเูองเพ่ือสะทอ้นถงึความสำาคัญของ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งเน้นให้ครูได้
เรียนรู้จากการได้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง มี
การปฏิบัติการเป็นกลุ่ม แสดงผลงานและสะท้อน
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติของกันและกัน โดยมีผู้
วิจัยคอยให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นจน
ภารกจิทีม่อบหมายสำาเรจ็ เน้นชีใ้หเ้หน็ตวัอยา่งทีด่ี
จากความสำาเรจ็ของแตล่ะกลุม่ และพฒันางานไป
ทลีะขัน้ตามพืน้ฐานความสามารถเดมิ ซ่ึงกจิกรรม
ลักษณะดังกล่าวช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีจาก
ความสำาเรจ็ของตนเอง เกดิการเรยีนรูจ้ากตวัอยา่ง
ที่ดีของกันและกันและการยอมรับความสามารถ
ที่แตกต่าง จึงสามารถส่งเสริมระดับของการรับรู้
ความสามารถของตนเองได้ (Bandura, 1997) 
ยิ่งไปกว่านั้นการที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม ได้
รับรู้ความสำาคัญและเข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลช่วยเสริมระดับการรับรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(Hoy, 2000 ; Jerald, 2007) ดงัเห็นไดจ้ากกรณี
ศึกษาครูสอง นอกจากนี้การออกแบบโครงสร้าง
ของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
สะเต็มศึกษาของครู การใช้ตัวอย่างกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ในหลกัสตูรและสะทอ้นลกัษณะสำาคญัของสะเตม็
ศกึษา เชน่ ใชก้ระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม 
การใช้สถานการณ์ปัญหาจากบริบทในชีวิตจริง 
(การออกแบบระบบบำาบัดนำาเสียชุมชน) ทำาให้ครู
ทั้ง 3 คนเข้าใจลักษณะและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยพบว่าการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่พัฒนา
ข้ึนยังสามารถยกระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในด้านการเช่ือมโยงความรู้ด้านสะเต็มกับ
บริบทในชีวิตจริงได้น้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งองค์
ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ความรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม จากสิ่งของ ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชีวิต เรียกว่า STEM thinking ช่วยให้ครูสามารถ
เลือกกิจกรรมหรือบริบทท่ีเหมาะสมมาปรับเป็น
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในห้องเรียนได้ (Reeve, 
2015: 8-16) ซึ่งความสามารถดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เกี่ยว
กับเทคโนโลยีของครู ดังจะเห็นได้จากครูสองที่
ยังไม่สามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้
เองในช่วงเวลาอันส้ัน ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการยังไม่ได้ยก
ตัวอย่างบริบทที่หลากหลายในเน้ือหาท่ีแตกต่าง
กัน จึงทำาให้ไม่ทราบว่าจะยกสถานการณ์ใดมา
จดัการเรยีนรูใ้นเน้ือหาทีแ่ตกตา่งกนั แตกตา่งจาก
ครูหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาจากกิจกรรมจรวดขวดน้ำา
และการประกอบอาชีพ จงึสามารถนำาสถานการณ์
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 สภาพแวดล้อมและการสนับสนุน
จากผูบ้รหิารมคีวามสำาคญัต่อการพัฒนาการรบัรคู 
วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้  
ดังน้ันการพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครู
เพ่ือนครูและผู้บริหารต้องรับทราบและให้การ
สนับสนุน

1.2 การพฒันาการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองในระยะแรกอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่
มาก เนื่องจากต้องอาศัยเวลา การพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ต้องมีความต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการสำารวจความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและเจตคติต่อ
สะเต็มศึกษา ควบคู่ไปกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจดัการเรยีนรู ้สะเตม็ เพราะอาจ
เป็นไปได้ว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง

2.2 จากผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์
เดิมเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีความสำาคัญกับการ
ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง 
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษา ควรเพิม่กิจกรรมให้ครไูดฝึ้กวิเคราะห์
ตัวชี้วัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทปัญหาที่
สามารถนำามาใช้ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ในเนื้อหาดังกล่าวได้ เพื่อให้ครูมีมุมมองในการ
ออกแบบกิจกรรมที่กว้างขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บทุ นสนั บสนุ นจาก

งบประมาณรายได้ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 
มหา วิทยาลั ยศ รี นค ริ นทรวิ โ รฒ  ประจำ า
ปีงบประมาณ 2557
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