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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยน�ำเข้า 3) กระบวนการ และ 4) ผลผลิตของการ
ประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 38 คน และผู้ปกครอง 254 คน รวมทั้งสิ้น 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.92 และแบบสัมภาษณ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบริบท พบว่า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากกระแสความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท�ำให้สังคมและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องปรับตัวเพื่อที่จะสามารถด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีคุณภาพ ท�ำให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท�ำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กในระดับปฐมวัย 2) ปัจจัยน�ำเข้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาอ�ำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิ รองลงมา คือ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการด�ำเนินงาน 3) ผลการประเมิน
ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก คือ
โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” 4) ผลการประเมินด้าน
ผลผลิตของการบริหารโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอยู่ในอันดับ
แรก คือ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 118-129 (2019) Vol.9 No.3

119

ค�ำส� ำคัญ : การประเมินโครงการ STEM ศึกษา การศึกษาปฐมวัย
Abstract

The aims of this study were to evaluate: 1) context, 2) inputs, 3) process, and 4) product of the STEM
Education project administration in the early childhood of schools. The 302 research samples consisted of 10 school
administrators, 38 early childhood teachers, and 254 parents. The research instruments were a questionnaire with
the 0.92 reliability level and the efficiency of interview form was 1.00. The quantitative data were analyzed by
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were analyzed by using content analysis.
The research results were as follows: 1) The evaluation of the context revealed that the project resulting
from new knowledge and technology caused social and environmental changes. People had to adapt themselves
for quality life in the 21st century. The result was for the Promotion of Teaching Science and Technology Institute
which created this project for early childhood preparation. The context was overall at a high level. 2) The inputs
were overall at a high level. When considering each aspect, there was found that the aspect with the highest mean
was the school administrators facilitated, improved, and developed various factors to be ready for implementation,
followed by teachers and school personnel had knowledge and understood the project operation. 3) The process
was overall at the highest level. When considering each aspect, there was found that aspect with the highest means
was the schools analyzed the policy and studied time management handbook on “STEM Education in the early
childhood”. 4) The product was overall at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect
with the highest mean was the students had ability to solve problems.
Keywords : STEM Education Project Assessment, Primary Level

บทน�ำ

โลกในยุคปัจจุบนั เป็นยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ คี วามเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและ
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยส�ำคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ดังกล่าวได้แก่ คุณภาพของคน และการศึกษาเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในความเข้มแข็งให้กบั คนทีพ่ ร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้ [1] การจัดการความรูเ้ ป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่
ขึ้น อันเนื่องมาจากการจัดการความรู้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรท�ำให้บุคลากรมีความตื่นตัวใน
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง [2] ผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ เป็นผูน้ ำ� ของสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลทีม่ คี วาม
สำ� คัญอย่างยิง่ เป็นผูท้ จี่ ะประสานและขับเคลือ่ นการพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าด้วยการร่วมมือกันปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็ม
ศักยภาพ และทุกฝ่ายมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น [3] การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตาม
ประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการด�ำเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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กลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใสมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลัก
วิชาการแนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ [4]
แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาจะมีการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า เชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวติ และส่งเสริมการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์จริงในนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักต่อสภาพภูมอิ ากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้น�ำการจัดการเรียนรู้แบบสะต็มศึกษามาเผยแพร่ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด�ำเนิน
การขับเคลือ่ นเครือข่ายสะเต็มศึกษาเป็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการศึกษาของไทยนับตัง้ แต่โรงเรียน สถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจนถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึง่ ต้องการก�ำลังคนด้าน STEM เครือข่ายสะเต็มศึกษา
จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทศาสตร์ที่มุ่งหวังจะขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านทาง
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (National STEM Education Center: NSEC) และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค (Regional STEM
Education Center: RSEC) ซึ่งกระจายอยู่ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ สสวท. จะระดมการสนับสนุนจากหน่วย
งานในเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการวิศวกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยอย่างเป็นระบบ [5] จากสภาพ
การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) เป้าหมายยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561 ) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านปฐมวัย ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) น�ำ
ไปสู่การก�ำหนดทักษะส�ำคัญส�ำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน [6] เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 การปูพื้นฐาน
การศึกษาที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กเพราะจะมีผลต่อไปในอนาคตของเด็ก การพัฒนาเด็กไม่เพียงต่อการบูรณาการ
สอน STEM ด้วยการจัดการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพ แต่ควรสอนโดยการบูรณาการสังคมและจริยธรรมควบคู่ไป
ด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะการใช้ชีวิตและการท�ำงานที่เรียกว่า Soft Skills เด็กที่มีทักษะ
แข็งคือ STEM Education และทักษะอาชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในการท�ำงานในอนาคต
ด้วย ได้แก่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การต่อรอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การปรับตัว
และยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝน
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนตำ�่ กว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้งๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมาก
ขึน้ โรงเรียนซึง่ เป็นหน่วยปฏิบตั ติ ระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจ ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ ดังนัน้ การ
ปูพนื้ ฐานการศึกษาทีด่ คี วรเริม่ ตัง้ แต่เด็กยังเล็กเพราะจะมีผลต่อไปในอนาคตของเด็ก การพัฒนาเด็กไม่เพียงต่อการบู
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รณาการสอน STEM ด้วยการจัดการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพ แต่ควรสอนโดยการบูรณาการสังคมและจริยธรรม
ควบคู่ไปด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะการใช้ชีวิตและการท�ำงานที่เรียกว่า Soft Skills เด็ก
ที่มีทักษะแข็งคือ STEM Education และทักษะอาชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในการท�ำงาน
ในอนาคตด้วย ได้แก่ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การต่อรอง การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง การ
ปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝน
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะที่เพียง
พอในการด�ำเนินชีวิตในยุคนี้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาสภาพการประเมินการบริหารโรงเรียนสะเต็ม
ศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ
สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) [7] เป็นแนวทางการตัดสินใจและการประเมินเพื่อการบริหารและวางแผนมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพือ่ ทราบถึงรายละเอียดด้านบริบทสภาพแวดล้อม ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการด�ำเนินงาน
และผลผลิต ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน การประเมินการบริหารโรงเรียนสะเต็มศึกษา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลผล
การด�ำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพือ่ ประเมินบริบทของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. เพื่อประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. เพือ่ ประเมินกระบวนการของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4. เพือ่ ประเมินผลผลิตของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ขอบเขตของการวิจยั

การวิจัยเรื่อง การประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2 จ�ำนวน 10 โรงเรียน ซึง่ เป็นโรงเรียนนำ� ร่อง โครงการ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ของสถาน
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย จ�ำนวน 52 คน ผู้ปกครอง
จ�ำนวน 274 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยให้ผู้
บริหารทุกคนตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 10 คน 2) ครูผู้สอน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะครูผู้
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สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จ�ำนวน 38 คน และ 3) ผู้ปกครอง ใช้วิธีการเทียบจ�ำนวนตามนักเรียน อัตรา 1 : 1
(หากนักเรียนมีผู้ปกครองคนเดียวกันนับผู้ปกครองเป็น 1 คน) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 254 คน รวมได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 302 คน จากนั้นใช้การเทียบสัดส่วน ตามผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองจริงในโรงเรียน และใช้การสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เพื่อก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การด�ำเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. ก�ำหนดรู ปแบบการประเมิน ผู้วิจัยก�ำหนดรูปแบบการประเมินโดยใช้ CIPP Model [7]
3. การสร้ างเครื่องมือในการวิจยั ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือการวิจยั 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
เมื่อสร้างเสร็จได้น�ำเครื่องมือวิจัยทั้ง 2 ประเภทให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบความหาค่าดัชนีมีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยน�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนือ้ หา ภาษาทีใ่ ช้ และความชัดเจนในการสื่อสาร และน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้แบบสอบถาม และน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ครูทไี่ ม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คนที่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อตรวจสอบความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.994
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยไปน�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จ�ำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด โรงเรียน
บ้านปากน�ำ้ ปราณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โรงเรียนบ้านทับใต้
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด โรงเรียนอนุบาลหัวหิน และ โรงเรียนบ้านเขาแดง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และ 2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาตามวันเวลาที่ก�ำหนด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจากการส่งกลับมาตามทีอ่ ยูท่ จี่ า่ หน้าซองถึงผูว้ จิ ยั เรียบร้อยแล้ว ได้ดำ� เนิน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
1. ตรวจนับแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับการศึกษา และข้อมูล
สถานภาพของครู ค�ำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ค�ำนวณค่าสถิติ คือ ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ต่อการจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา ระดับ
ปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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1. ผลการประเมินบริบทของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สั งกัดส� ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 พบว่า
		 1.1 ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินบริบทของการบริหารโครงการสะเต็ม
ศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาประสาน
และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมในการบริหาร และ
การจัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” รองลงมา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ ำ� การขับเคลือ่ นนโยบาย “สะเต็ม
ศึกษา ระดับปฐมวัย” ระดับโรงเรียน และโรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ ตาม
ล�ำดับ
		 1.2 ผลการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผลการประเมินความมุ่งหมายและจุดประสงค์
ของโครงการผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันว่า เพือ่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเกิดความร่วมมือร่วมพลังกันในการพัฒนาการเรียนการสอนสูค่ ณ
ุ ภาพของผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และถนัดของแต่ละบุคคล ทําให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การ
ศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
			 จึงได้ดำ� เนินการน�ำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึง่ ได้รบั การพัฒนาให้ตรงกับหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยปีพทุ ธศักราช 2560 ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ได้ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม “สะเต็ม
ศึกษา ระดับปฐมวัย” ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล ท�ำให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อโครงการ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา” สรุปได้ดังนี้
- ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
- มีการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อ
ให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนสนใจ เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และหาแนวทางไปใช้วางแผนในการพัฒนาผู้เรียน
- ทุกกิจกรรม จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อม
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2. ผลการศึกษาด้ านปัจจัยน�ำเข้ าของการบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ าย
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สั งกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
พบว่า
		 2.1 ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการบริหารโครงการ
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต
2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” รองลง
มา ผู้บริหารสถานศึกษาอ�ำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และครู
และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ตาม
ล�ำดับ
		 2.2 ผลการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การประเมินปัจจัยนำ� เข้าของการบริหารโครงการ
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
			 2.2.1 บุคลากร
				 ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ การด�ำเนินงาน “โครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา” ผู้บริหารบางโรงเรียนมีความคิดเห็น
ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้ได้เข้ารับการอบรมให้ครบทุกทักษะกระบวนการ ได้แก่ ทักษะวิทยาศาสตร์
ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
			 2.2.2 งบประมาณ
				 ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า โรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกิจกรรม
น�ำไปปฏิบัติ โดยให้แต่ละกิจกรรมประมาณการขอการใช้งบประมาณ โดยให้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ ความเหมาะสม
และประโยชน์ที่ได้รับ
			 2.2.3 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
				 ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า โรงเรียนอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดท�ำ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับผู้เรียน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมของ
แต่ละโรงเรียน
3. ผลการศึกษาด้ านกระบวนการของการประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษา สั งกัดส� ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 พบว่า
		 3.1 ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการ
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต
2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ผู้บริหาร
สถานศึกษาอ�ำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และครูและบุคลากร
ของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ตามล�ำดับ
		 3.2 ผลการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการ
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
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			 ผลการประเมินความสอดคล้องของการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ“สะเต็มศึกษา ระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษา” ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหาร ครูร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
นโยบาย จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ไว้ในหลักสูตรของ
โรงเรียน มีความเข้าใจตรงกัน มีความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และห้องปฏิบัติการ ได้
ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อโครงการ “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา” ตามแนวทาง บริหาร
จัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถาน
ศึกษา” สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการด�ำเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
			 ครูมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กันเป็นอย่างดี มีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สนองความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนด�ำเนินการอยู่ โดยเน้นการ
สร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มคี วามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ จัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
			 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความ
ถนัด ความต้องการ จ�ำแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการศึกษาด้ านผลผลิตของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถาน
ศึกษา สั งกัดส� ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 พบว่า
		 4.1 ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินผลผลิตของการบริหารโครงการสะ
เต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2 โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูใ่ น ลำ� ดับแรก ได้แก่ โรงเรียนกำ� หนดตัวชีว้ ดั ภาพ
ความส�ำเร็จของการบริหารจัดการเวลาเรียน “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้
สอน และนักเรียนอย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน รองลงมา โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียน “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และ
การน�ำหลักสูตรไปใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียน ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้อง
ปฏิบัติการ ตามลําดับ
		 4.2 ผลการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การประเมินผลผลิตของการบริหารโครงการ
สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
			 4.2.1 ผลการประเมินผลกระทบ
				 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า มีความพึงพอใจในความส�ำเร็จของโครงการ ดังผลการปรับปรุงพฤติกรรมของครูผู้
สอนให้รู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการน�ำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การน�ำสิ่งใหม่ๆ ไปปรับใช้มากกว่าการเรียนรู้จาก
การท�ำแบบฝึกและการท่องจ�ำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม
			 4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิผล
				 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ได้ แต่ยังมีบางคนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องพัฒนาเสริมให้กับนักเรียน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

126

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 118-129 (2019) Vol.9 No.3

			 4.2.3 ผลการประเมินด้านความยั่งยืน
				 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า มีการสรุปแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ และมีการน�ำข้อมูลไปวางแผนจัดท�ำ
โครงการและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ำงาน

อภิปรายผลการวิจยั

1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอันน�ำไปสู่ความจ�ำเป็นในการการประเมินการ
บริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยสืบเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาจะทำ� ให้ผเู้ รียนสามารถ
สร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงานทีเ่ กิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐญา คนคล่อง [8] ที่ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มสมทบในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า บริบท
ของการบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มสมทบสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา ทัง้ ยังช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะในการคิดประยุกต์ใช้ความรูต้ า่ งๆ ในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [9] ที่ได้วิจัยเรื่อง การ
วิจัยเพื่อจัดท�ำข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาก�ำลังคน นวัตกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆกัน ซึ่งเป็น
ทางออกที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
2. จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา มีวัตถุ
ประสงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีความ
ชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้
บูรณาการสร้างชิน้ งานหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ และสามารถน�ำไปปรับใช้กบั การด�ำเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
ต่อไป อันเนื่องมาจาก แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ใน
ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณี
เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า บริบทของการบริหารการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ�ำเป็นและการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน พบ
ว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษามีความชัดเจนในเรือ่ งของเป้าหมายในการจัดการเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนานักเรียนให้
มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรูม้ าบูรณาการสร้างชิน้ งานหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ และสามารถนำ� ไปปรับ
ใช้กับการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้
3.จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยน�ำเข้าของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
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มาก อันเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึง
ส่งผลให้ปัจจัยน�ำเข้าทุกด้านมีความเพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณี เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า กลยุทธ์ที่มีส่วนส�ำคัญต่อการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา คือ การ
ประเมินการบริหารทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนก�ำหนดตัวชี้วัดภาพความส�ำเร็จ ของการบริหารจัดการเวลา
เรียน“สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความ
เข้าใจตรงกัน รองลงมา โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย”
ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการน�ำหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้น
เรียน ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ ตามล�ำดับ อันเนื่องมาจากครู
เป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการการบริหารจัดการเรียนรู้ และครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ�ำรัส อินทลาภาพร [11] ได้วิจัยเรื่อง การ
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนว สะเต็มศึกษาสำ� หรับผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา พบว่าครูตอ้ งสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษาจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยให้ผเู้ รียนถ่ายโอนการเรียนรู้ สามารถเชือ่ ม
โยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ตา่ งๆ และยังส่งผลให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองและ
สร้างนวัตกรรมได้
5. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษาเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสมวัยวันของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสร ติดมา [12] ที่ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เรื่อง
ระบบของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM Education เพิ่มสูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ควรท�ำอย่างต่อ
เนื่อง เพราะจะท�ำให้เกิดการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ
1.2. จากผลการวิจยั พบว่า การประเมินโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อน�ำไปใช้ในการจัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม
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1.3 จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ควรมีการร่วม
ประชุมพูดคุยกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลาเรียน ซึ่งในบางกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานานจึงจะฝึก
ให้เกิดทักษะ ความช�ำนาญและสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ควรมีเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.4. จากผลการวิจยั พบว่า การประเมินโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ควรมีการติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาเป็นระยะสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ
ให้ค�ำแนะน�ำข้อมูลย้อนกลับ และให้การช่วยเหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามที่ก�ำหนดไว้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2.2 ควรประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แบบบูรณาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการบริหารโครงการของโรงเรียน เพื่อน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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