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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือ
กันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ (2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาที่สังเคราะห์ขึ้น กลุ่มเป้าหมายแยกเก็บรวบรวม
ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ครูผู้สอน จำ�นวน 40 คนและกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนในชั้นเรียนที่
ครูกลุ่มเป้าหมายแรกสอนอยู่จาก 3 โรงเรียน รวม 140 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์โปรโตคอลและการทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการสังเคราะห์รปู แบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน โดยรวมสรุปได้ 6 ขั้นตอนที่สำ�คัญดังนี้
1) ขั้นที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูที่สอนในสถานศึกษาของตน
2) ขั้นที่ 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน
3) ขั้นที่ 3 วางแผนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์
จำ�ลองทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ จริงของผูเ้ รียนแล้วให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิ ร่วมกันพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
และขอคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
4) ขัน้ ที่ 4 จัดกิจกรรมการสอนและสังเกตการสอนร่วมกันโดยใช้การประเมินจากสภาพจริง
5) ขั้นที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของงาน วิธีการทำ�งาน และผลสำ�เร็จของงานของ
นักเรียน
1
1
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6) ขั้นที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนในเนื้อหาการจัดกิจกรรมต่อไป
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาที่สังเคราะห์ขึ้นพบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ำ�สุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 89 .05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ คุณลักษณะในการเรียนรูแ้ ละหลังการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยสถิติทดสอบค่าทีพบว่า
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียนในแต่ละโรงเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ: การสังเคราะห์ การเรียนการสอน สะเต็มศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Abstract

This research aimd to (1) synthesize the teaching model of STEM education by
collaborating on integrated teaching from local wisdom of students at basic education level
and (2) study the results of using a synthetic teaching model of STEM education The target
group was divided into two groups: the first group was 40 teachers, and the second group
was the students in the class that the first target teachers taught from 3 schools, totaling
140 people. To collect information, including assessment form and interview The data were
analyzed by Mean, Percentage, Standard Deviation, Protocol Analysis and t-test. The results
were summarized as follows.
1. The results of the synthesis of the teaching model of STEM education by
collaborating on integrated teaching from local wisdom of students. In total, six important
steps can be summarized as follows:
1) Step 1: Join together to form a group of teachers who teach in their own
educational institutes.
2) Step 2: Join the planning of activities in the group outside the classroom.
3) Step 3: Planning and teaching the student problem solving process. By
creating a simulation that relates to the real life of the learners and then allowing the students
to take action. Jointly develop learning activities plan And seek advice from experts.
4) Step 4: Organize teaching activities and observe teaching together by using
authentic assessment.
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5) Step 5: Discuss and analyze the results of the work, methods of work and
the results of the student’s work.
6) Step 6: Reflect the results and plan the contents of the next activity.
2. The results of using a synthetic teaching model found that
2.1 The average score of creativity in the creation of the student’s work in each school
was found that the students had the lowest grade point average, 69.21 percent, 69.31 and
78.21 percent had the highest average score. Representing 89 .05 percent, 86.63 and
82.59 percent, with all students able to meet the specified criteria.
2.2 Evaluation of the difference between mean scores, learning characteristics,
and after learning to develop problem solving process of students at the basic education
level with Paired Samples t test statistics. The average score in learning management
characteristics that promotes post-school problem solving processes in each school was
significantly higher than before at the 0.05 level (p <0.01).
Keywords: The synthesis, instruction, STEM education, local Wisdom

บทนำ�

การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
นอกจากจะมุ่งเน้นความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว จะ
ต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะสำ � คั ญ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ทั้ ง ทั ก ษะ
ชีวิตและการทำ�งาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรม รวมถึ ง ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
ทำ�งานและดำ�เนินชีวติ ในศตวรรษนี้ ซึง่ การจัดการ
เรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การ
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยหลั ก การจั ด การเรี ย นรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง
การสอนแบบบู ร ณาการข้ า มกลุ่ ม สาระวิ ช า
(Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์
สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S)
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics:
M) โดยนำ�จุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ

สอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว (รักษพล ธนานุวงศ์, 2556: 35) เพื่อให้
ผูเ้ รียนนำ�ความรูท้ กุ แขนงมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาการ
ค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์
โลกปัจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน
หลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการทำ�งานจริง
หรือในชีวิตประจำ�วันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้าน
ในการทำ�งานทัง้ สิน้ ไม่ได้แยกใช้ความรูเ้ ป็นส่วนๆ
โดยเฉพาะแนวคิ ด จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำ�ของชาวบ้านชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้
สะเต็มศึกษายังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
สำ � คั ญ ในโลกโลกาภิ วั ต น์ ห รื อ ทั ก ษะที่ จำ � เป็ น
สำ�หรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาที่
เชือ่ มโยงกับชีวติ จริง จะช่วยเสริมสร้างทักษะสำ�คัญ
ให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก เป็นการเตรียมแรงงาน (Workforce)
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เพือ่ เป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึง่ จะทำ�ให้การเรียนนัน้ มีความหมาย
ต่ อผู้ เรี ย นทำ � ให้ ผู้เรียนเห็นคุณ ค่าของการเรียน
นัน้ ๆ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำ�
วันได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการทำ�งานการเพิ่มมูลค่า
และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ
ด้านเศรษฐกิจในอนาคตได้ ในการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาในปัจจุบันยังขาดผลจาก
การนำ�นวัตกรรมจัดการเรียนการสอนแบบบูรณ
าการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น ในลั ก ษณะ
ของพื้นที่ของชุมชนของนักเรียนและการดำ� เนิน
ชีวิตของตนเองตามสภาพของชีวิตจริง(สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 175) เพื่อการขยายผลไปสู่การสอนแบบ
STEM education ในบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
แต่ ล ะแห่ ง ให้ ป ระสบความสำ � เร็ จ ดั ง ที่ ค าดหวั ง
นอกจากนั้น ผลการศึกษายังจะเกิดประโยชน์แก่
ครู ผู้เกี่ยวข้องที่จะนำ�ผลการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาในสถานศึกษาเพือ่ ให้ครูน�ำ ไปประยุกต์ใช้ใน
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน รวมทัง้ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภาพรวม
ต่อไปด้วยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อสัง เคราะห์รูปแบบการสอนสะ
เต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำ�หรับ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาผลจากการใช้รูปแบบการ
สอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการ
เรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
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ขอบเขตของการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อ
สังเคราะห์รปู แบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความ
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำ�หรับนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับช่วงชัน้ ที1่ -4 (ประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
2. ขอบเขตเนื้อหาวิชาในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาในสถานศึกษาทีจ่ ดั กิจกรรมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียน
ในชั้นเรียนที่ครูในกลุ่มเป้าหมายทำ�การสอนใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน
2 โรงเรียน และภาคตะวันออก จำ�นวน 1 โรงเรียน
ซึง่ ได้จากการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียน
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังมีรายละเอียดในการ
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ เป็ น ครู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียน
จำ�นวน 1 โรงเรียน รวมครูผู้สอนทั้งหมด 20
คน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก 1
โรงเรียน 3 ห้องๆเรียนละ 30 คน รวมจำ�นวน
นักเรียน 90 คน
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ เป็ น ครู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียน
จำ�นวน 2 โรงเรียน รวมครูผู้สอนทั้งหมด 20 คน
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ห้องๆ เรียนละ
25 คน รวมจำ�นวนนักเรียน 50 คน
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ดังนี้

4. ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้มีรายละเอียด

4.1 รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดย
ความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 คุ ณ ลั ก ษณะในการเรี ย นรู้ ด้ า น
กระบวนการแก้ปญ
ั หาของนักเรียนทีเ่ รียนตามการ
สังเคราะห์รปู แบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความ
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 คุ ณ ลั ก ษณะในการเรี ย นรู้ ด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิน้ งานของนักเรียน
ที่เรียนตามการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็ม
ศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. โครงการวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการวิจยั
และพัฒนา โดยใช้การวิจยั เป็นฐานเพือ่ สังเคราะห์
รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยนำ�แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอนที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษา สังเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหาของนักเรียนตามหลักสูตรในระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยหลังจาก
ที่เรียนด้วยวิธีการตามรูปแบบฯ การจัดการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาและประเมินผล
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิน้ งานของนักเรียน
โดยครูกลุ่มเป้าหมายที่ดำ�เนินการสอนแล้วครูได้
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ดำ�เนินการประเมินกิจกรรมการสอนของตนเอง
2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอน
ในระดับช่วงชั้น 1-4 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) รวม 40 คน และนักเรียน
ในชั้นเรียนที่ครูในกลุ่มเป้าหมายทำ�การสอนใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่
1-4 จำ�นวน 3 โรงเรียน รวม 140 คน
3. เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินและ
แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับกระบวนการแก้ปญ
ั หาและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิน้ งานของนักเรียน
ในระหว่างการการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการ
สอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของนักเรียน โดยมี
แบบสัมภาษณ์ประเภทไม่เป็นโครงสร้าง เป็นการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ที่ มี ป ระเด็ น ตามกรอบแนวคิ ด
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ยประเด็ น คำ � ถามในการ
ศึกษากระบวนการแก้ปัญหา และแบบประเมิน
กระบวนการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างชิ้นงานมีลักษณะเป็น Rubrics score
มี 4, 5 ระดั บ โดยปรั บ ใช้ จ ากคู่ มื อ หลั ก สู ต ร
อบรมครูสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2560)
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
โปรโตคอล และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอน
สะเต็ ม ศึ ก ษาในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนจาก
การประมวลและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
พบว่า โดยรวมสรุปได้ 6 ขั้นตอนที่สำ�คัญดังนี้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1) ขั้นที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูที่สอนใน
สถานศึกษาของตน โดยมีกจิ กรรมทีส่ มาชิกจะต้อง
ร่วมกันคือ หาสมาชิกเพิ่มพอประมาณ นัดหมาย
วันเวลาทีแ่ น่นอน จัดทำ�แผนการพบกันและตัง้ กฎ
ระเบียบในการทำ�งานกลุ่มร่วมกัน โดยสมาชิกพอ
จะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสำ�คัญ และแนวทางการนำ�กิจกรรมสะเต็ม
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2) ขั้นที่ 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม
ไว้ในกลุม่ กิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เช่น ชุมนุม
ชมรม ค่าย กิจกรรมลดเวลาเรียน โดยการนำ�
รูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มที่มีหัวข้อหรือหัว
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้อง
ถิน่ ของตนเอง เช่น ปัญหาสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
ส่วนรวมร่วมกัน
3) ขัน้ ที่ 3 วางแผนการสอนกระบวนการ
แก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์
จำ � ลองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริ ง ของผู้ เ รี ย นแล้ ว ให้
ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ แก้ ปั ญ หาหรื อ ใช้ ค วามคิ ด
ระดับสูงในการแก้ปัญหา โดยการออกแบบแต่ละ
กิจกรรมในการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วม
มือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น พั ฒ นาแผนการจั ด
กิจกรรมเรียนรู้ และขอคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
4) ขั้ น ที่ 4 จั ด กิ จ กรรมการสอนและ
สั ง เกตการสอนร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารประเมิ น จาก
สภาพจริง (Authentic Assessment)
5) ขั้นที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของ
งาน วิธีการทำ�งาน และผลสำ�เร็จของงาน มีคำ�สั่ง
ควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจากเกณฑ์
การให้คะแนนทีช่ ดั เจน การประเมินความสามารถ
ที่แสดงออกของผู้เรียนทำ�ได้หลายแนวทางต่างๆ
กัน
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6) ขั้นที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนใน
เนื้อหาการจัดกิจกรรมต่อไป
โดยในขั้นที่ 4 การสอนและสังเกตการ
สอนร่วมกันของครูผสู้ อนตามรูปแบบการศึกษาชัน้
เรียน (Lesson Study) ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้
ปัญหามีทั้งสิ้น 6 ขั้นย่อยที่สำ�คัญคือ
4.1) ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
4.2) ขั้นที่ 2 ทำ�ความเข้าใจกับปัญหา
และแสวงหาข้อมูล
4.3) ขั้นที่ 3 พัฒนาความคิด
(4.3.1) การระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา
(4.3.2) เขียนแผนภูมแิ สดงพฤติกรรม
ใต้ช่วงเวลา
(4.3.3) สร้างแผนภาพวงจรสาเหตุ
4.4) ขั้นที่ 4 สื่อสารและปรับปรุงการคิด
4.5) ขั้นที่ 5 นำ�เสนอผลการคิด
4.6) ขั้นที่ 6 ประเมินกระบวนการคิด
2. ผลการใช้รปู แบบการสอนสะเต็มศึกษา
โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณ
าการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นพบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะในการ
เรี ย นรู้ ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งชิ้ น
งานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ำ�สุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31
และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
89 .05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้และหลัง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของ
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นักเรียนด้วยสถิตทิ ดสอบค่าที (Paired Samples)
พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะในการเรี ย นรู้
ทีส่ ง่ เสริมกระบวนการแก้ปญ
ั หาหลังเรียนในแต่ละ
โรงเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.01)

อภิปรายผล

ผลจากการสังเคราะห์รูปแบบการสอน
สะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้นำ�
เสนอมาแล้วนัน้ มีขอ้ ค้นพบทีน่ า่ สนใจและสามารถ
นำ�มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการสัง เคราะห์รูปแบบการสอน
สะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียน
การสอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยสรุป
พบว่า มี 6 ขั้นตอนที่สำ�คัญดังนี้
1) ขั้นที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูที่สอนใน
สถานศึกษาของตน โดยมีกจิ กรรมทีส่ มาชิกจะต้อง
ร่วมกันคือ หาสมาชิกเพิ่มพอประมาณ นัดหมาย
วันเวลาที่แน่นอน จัดทำ�แผนการพบกันและตั้ง
กฎระเบียบในการทำ�งานกลุ่มร่วมกัน โดยสมาชิก
พอจะมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย
ความสำ�คัญ และแนวทางการนำ�กิจกรรมสะเต็ม
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2) ขั้นที่ 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม
ไว้ในกลุม่ กิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เช่น ชุมนุม
ชมรม ค่าย กิจกรรมลดเวลาเรียน โดยการนำ�
รูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มที่มีหัวข้อหรือหัว
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิน่
ของตนเอง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
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ส่วนรวมร่วมกัน
3) ขัน้ ที่ 3 วางแผนการสอนกระบวนการ
แก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์
จำ � ลองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริ ง ของผู้ เ รี ย นแล้ ว ให้
ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ แก้ ปั ญ หาหรื อ ใช้ ค วามคิ ด
ระดับสูงในการแก้ปัญหา โดยการออกแบบแต่ละ
กิจกรรมในการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วม
มือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น พั ฒ นาแผนการจั ด
กิจกรรมเรียนรู้ และขอคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
4) ขั้ น ที่ 4 จั ด กิ จ กรรมการสอนและ
สั ง เกตการสอนร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารประเมิ น จาก
สภาพจริง
5) ขั้นที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของ
งาน วิธีการทำ�งาน และผลสำ�เร็จของงาน มีคำ�สั่ง
ควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจากเกณฑ์
การให้คะแนนทีช่ ดั เจน การประเมินความสามารถ
ที่แสดงออกของผู้เรียนทำ�ได้หลายแนวทางต่างๆ
กัน
6) ขั้นที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนใน
เนื้อหาการจัดกิจกรรมต่อไป
ซึ่งบทบาทของครูผู้สอนในการทำ�หน้าที่
ครูผสู้ อนทีด่ ตี ามรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดย
ความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จาก 6 ขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญ
นี้ครูผู้สอนควรดำ�เนินการดังนี้
1) บทบาทการเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก
ค รู ผู้ ส อ น จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ฝึ ก
กระบวนการคิดด้วยตนเองตามระดับของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในช่วงแรก ส่วนในช่วงหลัง
จะช่วยอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนั ก เรี ย นภายในกลุ่ ม ย่ อ ย ช่ ว ยจั ด สภาพ
แวดล้ อ มทางการเรี ย น ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพ
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แวดล้ อ มทางจิ ต พิ สั ย ให้ มี ค วามสะดวก สบาย
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
2) บทบาทเป็น ผู้จัดการ ครูผู้สอนจะ
จัดบรรยากาศการนำ�เสนอสถานการณ์ปัญหาให้
นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจน อาจนำ�เสนอ
ด้วยสื่อชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม
3) บทบาทการเป็น ผู้ประสานการเรียน
ครู ผู้ ส อนจะพยายามสร้ า งความสั ม พั น ธ์
อั น ดี ร ะหว่ า งครู ผู้ ส อนกั บ นั ก เรี ย น นั ก เรี ย น
กับนักเรียน นักเรียนกับกลุ่มนักเรียน สร้างการ
ยอมรับและคุณค่าของผลงานการคิดของนักเรียน
แต่ละคน สร้างความมั่นใจ มีความอบอุ่นใจและ
กล้าที่จะแสดงผลงานการคิดอย่างมั่นใจ
ซึ่งในขั้นที่ 4 จัดกิจกรรมการสอนและ
สั ง เกตการสอนร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารประเมิ น จาก
สภาพจริง ร่วมกันของครูผู้สอนตามรูปแบบการ
สอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียน
การสอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสิ้น
6 ขั้นย่อยดังกล่าวนี้เป็นการสอนตามแนวทางนี้
มีจุดเน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่นำ�มา
ใช้ในการคิดโดยเฉพาะเป็นการปลูกฝังทักษะการ
คิดโดยตรง ลักษณะของงานที่นำ�มาใช้สอนจะ
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการที่เรียนในโรงเรียน
แนวทางในการสอนแตกต่ า งกั น ออกไปตาม
ทฤษฏี แ ละความเชื่ อ พื้ น ฐานของแต่ ล ะคนที่ นำ �
มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน เช่น ใช้ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของการคิ ด หรื อ ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ การประมวลผลข้ อ ความจริ ง ดั ง นั้ น
แนวทางการสอนเกีย่ วกับการคิด การสอนคิดตาม
แนวทางนี้ จะเน้ น ไปที่ก ารใช้ก ารคิด เป็นเนื้อ หา
สาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้นักเรียน
ได้ รู้ และเข้ า ใจในกระบวนการคิ ด ของตนเอง
เพื่อให้เกิดการคิดที่เรียกว่า Meta Cognition
คือรู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้
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อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบ
การคิดของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากสอนการคิด
ที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการการคิดเชิงระบบของนักเรียนให้ถึง
ขีดความสามารถสูงสุดมากนักเพราะเรามุ่งไปที่
การสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นนักเรียนจึงยังไม่สามารถพัฒนา
จนถึงจุดที่เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมาย จุดเด่นหรือ
จุดด้อยของการคิดของตนเอง ซึง่ จะทำ�ให้นกั เรียน
สามารถสร้างรูปแบบที่ค้นพบได้ด้วยตัวเองและ
นำ�เสนอสือ่ ทีเ่ ป็นตัวแทนความคิด จากนัน้ การสอน
โดยตรงจะถูกนำ�มาใช้ตอ่ เพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และแนะแนวทางการฝึกฝน ช่วยเหลือนักเรียน
ในการแก้ปัญหาได้ต่อไป
2. ผลการใช้รปู แบบการสอนสะเต็มศึกษา
โดยความร่ ว มมื อ กั น จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นพบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะในการ
เรี ย นรู้ ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งชิ้ น
งานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ำ�สุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31
และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ร ะบบการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบเตรียมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมที่จะช่วยในการสอนตามรูปแบบการ
สอนสะเต็ม ศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งต้องการที่
จะยกระดับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของ
นักเรียนที่นำ�กระบวนการเชิงระบบมาใช้ในระบบ
การสอนคือ ปัจจัยป้อนเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Outputs) เพื่อให้ได้
รูปแบบที่ออกแบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการ
พลวัตของระบบ โดยใช้เทคนิคการวิจัยการคิด
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เชิงระบบและการควบคุมแบบอ่อนตัว ซึง่ สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ข องกาญจนา
เงารั ง สี และคณะ (2557: 255) ที่ ก ล่ า วถึ ง
ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and
innovation) ซึ่งหมายความว่า พลเมืองโลกของ
ศตวรรษที่ 21 ควรจะได้แสวงหาความรู้เพื่อให้
เกิ ด ความชำ � นาญและทั ก ษะ ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
แสวงหาความรู้ ใ นระบบจากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับต่างๆ หรือการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการทำ � งานประกอบอาชี พ ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่
พึงประสงค์ก็คือ การพัฒนาสู่การเป็นบุคคลที่มี
ความสร้างสรรค์ (creativity) และความสามารถ
ในการผลิตนวัตกรรม (innovation) เป็นบุคคลที่
มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (critical-thinking) รู้การ
แก้ปัญหา (problem solving) เป็นบุคคลที่รู้จัก
การสือ่ สาร และความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่น
2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้และหลัง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยสถิติ
ทดสอบ t พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียน
ในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.01) เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา
ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นองค์
รวมนั้นไม่ควรแยกกัน เรื่องที่สอนต้องเป็นเรื่องที่
สัมพันธ์กันได้แก่ การสอนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและทักษะทีก่ �ำ หนดความรูไ้ ว้ไปด้วยกันโดย
มีการจัดวางแผนการประเมินอย่างสอดคล้องกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้ความ
สำ�คัญกับความสนใจ และความต้องการจำ�เป็นของ
ผู้เรียน จึงอาจมีการปรับเพิ่มหรือลด เนื้อหาสาระ
กิจกรรม สื่อ และวิธีประเมิน ผล หลังจากสอน
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ไปสักระยะ ซึ่งครูสามารถ ยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2563: 185) โดยการพัฒนาการคิดของครูผู้สอน
แต่ละคนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมี การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้สร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด
ทัศนคติ ค่านิยมของตนเองขึ้น โดยเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด แก้ ปั ญ หาของตนเองโดยคิ ด
คำ � ถามของตนเอง และแสวงหาคำ � ตอบด้ ว ย
ตนเอง แสวงหาคำ � ตอบด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ
กระทำ�จริงทั้งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือ
สถานการณ์จำ�ลอง มีการวิพากษ์วิจารณ์ การ
อภิ ป ราย การพิ จ ารณา การไตร่ ต รอง การ
ทบทวน และการสะท้อนความคิดของตนออกมา
โดยสามารถเกิดขึ้นทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน
หรือในสถานที่จริงในการทำ�งานก็ได้ การเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น ความพยายามเชื่ อ มโยง
ระหว่างทฤษฎีและปฏิบตั ิ เป็นการบูรณาการความ
รูใ้ หม่ หรือประสบการณ์ใหม่เข้ากับความรูเ้ ดิมหรือ
ประสบการณ์เดิม เพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของบุ ค คล โดยการพั ฒ นากระบวนการแก้
ปัญหาเป็นการเรียนการคิดและเนื้อหาพร้อมกัน
(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2557: 25) ซึ่งนักเรียนได้มี
โอกาสคิดโดยปราศจากการชีน้ �ำ จากครูผสู้ อนหรือ
บุคคลอื่น เพื่อทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาและ
จัดระเบียบความคิดของตนเองและรู้จักควบคุม
รับผิดชอบในกิจกรรมการคิด ซึ่งหากแต่ละบุคคล
ได้ รั บ การพั ฒ นาจากตั้ ง แต่ ก ารคิ ด ในสิ่ ง ที่ ง่ า ย
ไม่ซับซ้อนไป สู่การคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ทั้งนี้
จะอาศัยกระบวนการเปลี่ยนรูป และการประยุกต์
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เพราะว่ า ใช้ รู ป แบบการ
พัฒนาการคิดตามทัศนะของ Piaget เป็นแนวทาง
โดยมีความเชื่อว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาการ
คิดของตนเอง จากการคิดเฉพาะด้านและจากสิ่ง
ที่เป็นรูปธรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม
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ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ข้อเสนอแนะในการนำ�รูปแบบฯไป
ใช้พบว่า จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอน
สะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
นักเรียนในขั้นการสอนและสังเกตการสอนนั้นพบ
ว่า มี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) กระตุ้นให้เกิดปัญหา/
ให้สถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
2) ขัน้ ทำ�ความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหา ข้อมูล
หรือขั้นจัดระเบียบปัญหา 3) ขั้นพัฒนาความคิด
4) สื่อสารและปรับปรุงการคิด 5) ขั้นนำ�เสนอ
ผลการคิด และ6)ขั้นประเมินกระบวนการคิด ซึ่ง
ในเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานที่
ต้องการให้นกั เรียนพัฒนาตนเองไปสูก่ ระบวนการ
คิ ด ขั้ น สู ง ต่ อ ไป โดยลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ สู ง
เป็นการคิดที่ต้องมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่มาก
และซับซ้อนขึ้นทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการคิดที่มี
ความสำ�คัญและจำ�เป็นมาก ซึง่ หากบุคคลสามารถ
มีกระบวนการคิดที่ดีและที่ผ่านการกลั่นกรองมา
ดี แ ล้ ว จะสามารถนำ � ไปใช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ
ได้ เช่น นำ�ไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
ที่จะทำ�/ไม่ทำ�อะไร การริเริ่ม การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ หรือการปฏิบตั แิ ละการผลิตสิง่ ต่างๆ ดังนัน้
การสอนของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระนอกจาก
จะให้นักเรียนเข้าใจสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา
แล้วยังต้องเน้นให้เกิดกระบวนการคิดควบคูไ่ ปกับ
การสอนด้วย
1.2 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายสำ � หรั บ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพบว่ า จากการประเมิ น
ของสำ � นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกในปี 2548
ที่ ผ่ า นมามี ผ ลวิ เ คราะห์ แ ละปริ ม ลฑลคุ ณ ภาพ

118

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

การศึ ก ษาภายนอกรอบแรกของโรงเรี ย นการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 30,010 แห่ ง พบว่ า สถาน
ศึกษากว่าร้อยละ 65 หรือ 2 ใน 3 เฉลี่ยแล้ว
มากกว่า 20,000 แห่งมีแนวโน้มไม่ได้มาตรฐาน
ขั้นต่ำ�และเข้าขั้นวิกฤติมากกว่า 15,000 แห่ง
ทั่วประเทศ สมควรต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
โดยทั้งหมดเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กในต่าง
จังหวัด มักถูกทอดทิ้งและไม่ค่อยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาทุกๆ ด้าน ซึ่งผลประเมินในครั้งนี้
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มผี ลสัมฤทธิต์ ามหลักสูตร
ต่ำ � ขาดการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ขาดความคิ ด
สร้างสรรค์ ขาดนิสยั การใฝ่เรียนใฝ่รู้ การสอนเสริม
ก็ไม่มีสิทธิภาพแม้ว่าบางโรงเรียน นักเรียนมีแนว
โน้มจะมีความสุขดีแต่กลับไม่เป็นเด็กเก่งเท่าทีค่ วร
ควรมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็น วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและควร
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน เนือ่ งจากการใช้หลัก
แนวคิดว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีแรงจูงใจ
ให้ตระหนักถึงเป้าหมายอนาคต รวมทั้งการให้
เห็นตัวแบบจริง ในปัจจุบันควรยอมรับว่านักเรียน
มีปัญหาเรื่องการเรียน การอ่าน การเขียน ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะว่าควรมีสถานศึกษาต้นแบบในการ
สอนกระบวนการคิดและมีวธิ กี ารวัดการวัดการคิด
ทีแ่ บบอย่างให้แก่สถานศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาในการสอน
กระบวนการคิด ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study)จำ�แนกเป็นช่วงชั้นใน
แต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของจังหวัด เป็นต้น อีกทัง้
มีการวิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการประเมิน
ด้ า นการพั ฒ นาการสอนกระบวนการคิ ด ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสังเคราะห์รปู แบบการสอน
สะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำ�แนก
เขตของภูมิภาค และขนาดของโรงเรียน
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2.2 ควรมีการสังเคราะห์รปู แบบการสอน
สะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอนแบบบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในกลุม่ สาระ
การเรียนรูอ้ นื่ ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน และกลุ่ม
สังคมศึกษา
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2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่ อ งมื อวั ด หรื อ แบบประเมิ น กระบวนการแก้
ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นมาตรฐาน
2.4 ควรมีการสร้างชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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