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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยนสำเข้ำ 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิตของกำร

ประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ กลุม่ตัวอย่ำงท่ีใช้ ได้แก่ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 

10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 38 คน และผู้ปกครอง 254 คน รวมทั้งสิ้น 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 

แบบสอบถำม มีค่ำควำมเชือ่ม่ันเท่ำกบั 0.92 และแบบสัมภำษณ์ มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 1.00 สถติิท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์

ข้อมูลเชิงปริมำณ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิง

เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินบริบท พบว่ำ เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสควำมรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ทสำให้สังคมและสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องปรับตัวเพื่อที่จะสำมำรถดสำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้

อย่ำงมีคุณภำพ ทสำให้สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทสำโครงกำรนี้ข้ึนเพื่อเตรียมควำม

พร้อมให้กับเด็กในระดับปฐมวัย 2) ปัจจัยนสำเข้ำโดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำ

เฉลี่ยมำกเป็นอันดับแรก คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำง ๆ ให้มีควำม

พร้อมในกำรปฏบิติั รองลงมำ คอื ครแูละบุคลำกรของโรงเรยีนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกำรดสำเนินงำน 3) ผลกำรประเมิน

ด้ำนกระบวนกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกเป็นอันดับแรก คือ 

โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” 4) ผลกำรประเมินด้ำน

ผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกอยู่ในอันดับ

แรก คือ นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
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ค�าส�าคญั : กำรประเมินโครงกำร STEM ศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย

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�า
 โลกในยคุปัจจบุนัเป็นยคุโลกำภวิตัน์ท่ีมีควำมเจรญิก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จึงจสำเป็นที่เรำจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำและ

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกระแสโลก โดยปัจจัยสสำคัญที่จะเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย

ดงักล่ำวได้แก่ คณุภำพของคน และกำรศกึษำเป็นรำกฐำนทีส่สำคญัประกำรหนึง่ในควำมเข้มแขง็ให้กบัคนทีพ่ร้อมรบั

กำรเปลีย่นแปลงสร้ำงสรรค์ควำมเจรญิก้ำวหน้ำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆในสังคมได้ [1] กำรจัดกำรควำมรูเ้ป็นเครือ่งมือ

ทีม่คีวำมสสำคญัและเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรพฒันำองค์กรให้สำมำรถบรหิำรงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่

ขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรจัดกำรควำมรู้จะช่วยเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรภำยในองค์กรทสำให้บุคลำกรมีควำมตื่นตัวใน

กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง [2] ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำซึง่เป็นผูน้สำของสถำนศึกษำจงึเป็นบุคคลทีมี่ควำม

สสำคัญอย่ำงยิง่เป็นผูท่ี้จะประสำนและขบัเคลือ่นกำรพฒันำองค์กรให้ก้ำวหน้ำด้วยกำรร่วมมอืกนัปฏบัิติหน้ำทีอ่ย่ำงเต็ม

ศักยภำพ และทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรเสนอควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อให้กำรบริหำรมีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น [3] กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แนวคิดและหลักกำรติดตำมประเมินผล เป็นกำรติดตำม 

ประเมินผลที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมิน ทั้งกำรประเมิน

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงำนประเมินกำรดสำเนินงำนของตนควบคู่ไปกับกำรให้หน่วยงำน
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กลำงประเมิน มีหลักเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใสมีมำตรฐำน และถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำรแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ [4]

 แนวทำงกำรจดักำรเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษำจะมกีำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบ Active Learning ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบัิติ

ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ ค้นคว้ำ เชื่อมโยงและบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทุกศำสตร์เพื่ออธิบำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน

ชวีติและส่งเสรมิกำรทสำโครงงำนวทิยำศำสตร์จรงิในนวตักรรมเพือ่ให้เกดินวตักรรมใหม่ ตลอดจนจดักจิกรรมสร้ำง

ควำมตระหนกัต่อสภำพภมิูอำกำศ ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ซึง่สถำบันส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้นสำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะต็มศึกษำมำเผยแพร่ให้กับสถำนศึกษำ หน่วยงำนกำรศึกษำและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นทำงสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดสำเนิน

กำรขบัเคลือ่นเครอืข่ำยสะเตม็ศกึษำเป็นหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกำรศกึษำของไทยนบัตัง้แต่โรงเรยีน สถำบนั

อำชวีศกึษำ สถำบนัอดุมศกึษำจนถงึองค์กรภำครฐัและเอกชน ซึง่ต้องกำรกสำลงัคนด้ำน STEM เครอืข่ำยสะเตม็ศกึษำ

จัดต้ังขึ้นเพื่อตอบสนองยุทศำสตร์ท่ีมุ่งหวังจะขับเคลื่อนสะเต็มศึกษำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม

โดยกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนผ่ำนทำง

ศูนย์สะเต็มศึกษำแห่งชำติ (National STEM Education Center: NSEC) และศูนย์สะเต็มศึกษำภำค (Regional STEM 

Education Center: RSEC) ซึ่งกระจำยอยู่ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ สสวท. จะระดมกำรสนับสนุนจำกหน่วย

งำนในเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณำกำรวิศวกรรม เพื่อ

พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยอย่ำงเป็นระบบ [5] จำกสภำพ

กำรเปลีย่นแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งรำช

อำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) เป้ำหมำยยทุธศำสตร์

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561 ) แผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนปฐมวัย ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) นสำ

ไปสู่กำรกสำหนดทักษะสสำคัญสสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีควำมสสำคัญต่อกำรกสำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยให้มีควำมสอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกด้ำน [6] เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ต้องพัฒนำ

เด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ 

และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สร้ำงรำกฐำนชีวิต ให้พัฒนำเด็กปฐมวัยไปสู่

ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชำติตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 กำรปูพื้นฐำน

กำรศึกษำที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กเพรำะจะมีผลต่อไปในอนำคตของเด็ก กำรพัฒนำเด็กไม่เพียงต่อกำรบูรณำกำร

สอน STEM ด้วยกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนที่มีคุณภำพ แต่ควรสอนโดยกำรบูรณำกำรสังคมและจริยธรรมควบคู่ไป

ด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรทสำงำนที่เรียกว่ำ Soft Skills เด็กที่มีทักษะ

แข็งคือ STEM Education และทักษะอำชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในกำรทสำงำนในอนำคต

ด้วย ได้แก่ควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล กำรทสำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรต่อรอง กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กำรปรับตัว

และยืดหยุ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกฝน 

 จำกผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำต่ำงๆ พบว่ำ ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำของนกัเรยีนตสำ่กว่ำเกณฑ์

ที่กสำหนด ทั้งผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ผลกำรสอบ PISA ทั้งๆ ที่โรงเรียนใช้เวลำจัดกำรเรียนกำรสอนมำก

ขึน้ โรงเรยีนซึง่เป็นหน่วยปฏบัิติตระหนกัถึงกำรพฒันำนกัเรยีนให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้มีควำมสำมำรถ

ในกำรคดิวเิครำะห์ พฒันำตนเองตำมควำมสนใจ ควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสขุกบักำรเรยีนรู ้ดังน้ันกำร

ปพูืน้ฐำนกำรศึกษำท่ีดีควรเริม่ต้ังแต่เด็กยงัเลก็เพรำะจะมผีลต่อไปในอนำคตของเด็ก กำรพฒันำเด็กไม่เพยีงต่อกำรบู
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รณำกำรสอน STEM ด้วยกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพ แต่ควรสอนโดยกำรบูรณำกำรสังคมและจริยธรรม

ควบคู่ไปด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรทสำงำนที่เรียกว่ำ Soft Skills เด็ก

ที่มีทักษะแข็งคือ STEM Education และทักษะอำชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในกำรทสำงำน

ในอนำคตด้วย ได้แก่ ควำมรับผดิชอบส่วนบุคคล กำรทสำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ กำรต่อรอง กำรแก้ปัญหำควำมขัดแยง้ กำร

ปรับตัวและยืดหยุ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกฝน 

 จำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพัฒนำคนในศตวรรษท่ี 21 ให้มีทักษะท่ีเพียง

พอในกำรดสำเนินชีวิตในยุคนี้ จึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องศึกษำสภำพกำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและ

พัฒนำโรงเรียนสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัย

เกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบกำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ

สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) [7] เป็นแนวทำงกำรตัดสินใจและกำรประเมินเพื่อกำรบริหำรและวำงแผนมำ

เป็นกรอบแนวคดิในกำรวจิยัเพือ่ทรำบถงึรำยละเอยีดด้ำนบริบทสภำพแวดล้อม ปัจจยันสำเข้ำ กระบวนกำรดสำเนินงำน 

และผลผลติ ปัญหำและอปุสรรคในกำรดสำเนนิงำน กำรประเมนิกำรบรหิำรโรงเรยีนสะเตม็ศกึษำ เพือ่ใหไ้ด้ข้อมลูผล

กำรดสำเนินงำนซึ่งเป็นประโยชน์สสำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรดสำเนินงำนให้เหมำะสมต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ประเมินบรบิทของกำรประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยั ของสถำนศกึษำ สังกดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 2. เพื่อประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 3. เพือ่ประเมนิกระบวนกำรของกำรประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเตม็ศึกษำระดบัปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 4. เพือ่ประเมนิผลผลติของกำรประเมนิกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ สังกดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

ขอบเขตของการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้ 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบครีขีนัธ์ เขต 2 จสำนวน 10 โรงเรยีน ซึง่เป็นโรงเรยีนนสำร่อง โครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวยั” ของสถำน

ศึกษำ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย จสำนวน 52 คน ผู้ปกครอง 

จสำนวน 274 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน

 กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sample) โดยให้ผู้

บริหำรทุกคนตอบแบบสอบถำม จสำนวน 10 คน 2) ครูผู้สอน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sample) เฉพำะครูผู้
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สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำร จสำนวน 38 คน และ 3) ผู้ปกครอง ใช้วิธีกำรเทียบจสำนวนตำมนักเรียน อัตรำ 1 : 1 

(หำกนักเรียนมีผู้ปกครองคนเดียวกันนับผู้ปกครองเป็น 1 คน) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 254 คน รวมได้กลุ่มตัวอย่ำง

ทั้งสิ้น 302 คน จำกนั้นใช้กำรเทียบสัดส่วน ตำมผู้บริหำร ครูและผู้ปกครองจริงในโรงเรียน และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

(Simple Random Sampling) เพื่อกสำหนดผู้ให้ข้อมูล

วธีิด�าเนินการวจิยั 
 กำรดสำเนินกำรวิจัยมีดังนี้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย ของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 2. ก�าหนดรูปแบบการประเมนิ ผู้วิจัยกสำหนดรูปแบบกำรประเมินโดยใช้ CIPP Model [7] 

 3. การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั ผูว้จิยัสร้ำงเครือ่งมือกำรวจัิย 2 ประเภท คือ แบบสมัภำษณ์ และแบบสอบถำม 

เม่ือสร้ำงเสร็จได้นสำเคร่ืองมือวิจัยท้ัง 2 ประเภทให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำนตรวจสอบควำมหำค่ำดัชนีมีควำม

สอดคล้อง (IOC) โดยนสำแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรง

ด้ำนเนือ้หำ ภำษำทีใ่ช ้และควำมชดัเจนในกำรสื่อสำร และนสำมำหำค่ำดชันคีวำมสอดคลอ้งมีค่ำดชันคีวำมสอดคลอ้ง

อยูร่ะหว่ำง 0.67-1.00 หลงัจำกนัน้ผูว้จัิยได้ปรบัแก้แบบสอบถำม และนสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับครท่ีูไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่ำง จสำนวน 30 คนที่ สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อตรวจสอบควำมเชื่อ

มั่นของแบบสอบถำม พบว่ำ แบบสอบถำมมีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.994

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรีเพื่อขอควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยไปนสำเสนอต่อผู้อสำนวยกำร

โรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ จสำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบำลกุยบุรี โรงเรียนบ้ำนสำมร้อยยอด โรงเรียน

บ้ำนปำกนสำ้ปรำณ โรงเรยีนอนบุำลปรำณบรุ ีโรงเรียนบ้ำนหนองตำเยน็ โรงเรยีนบ้ำนห้วยมงคล โรงเรยีนบ้ำนทบัใต้ 

โรงเรียนอนุบำลสำมร้อยยอด โรงเรียนอนุบำลหัวหิน และ โรงเรียนบ้ำนเขำแดง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล และ 2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมวันเวลำที่กสำหนด

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถำมกลบัคืนมำจำกกำรส่งกลบัมำตำมท่ีอยูท่ี่จ่ำหน้ำซองถงึผูว้จิยัเรยีบร้อยแล้ว ได้ดสำเนนิ

กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูป

 1.  ตรวจนับแบบสอบถำม พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถำม ที่ได้รับกลับคืนมำ

 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ใช้วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 

 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับกำรศึกษำ และข้อมูล

สถำนภำพของครู คสำนวณหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูปและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ

คสำนวณค่ำสถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) จำกแบบสอบถำม

ควำมคิดเห็นด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต ต่อกำรจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษำ ระดับ

ปฐมวัย สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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สรุปผลการวจิยั
 1.  ผลการประเมนิบริบทของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ

  1.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโครงกำรสะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 2 โดยรวม

อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน

และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำงๆ มำร่วมในกำรบริหำร และ

กำรจดักจิกรรม “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวยั” รองลงมำ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำเป็นผูน้สำกำรขับเคลือ่นนโยบำย “สะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย” ระดับโรงเรียน และโรงเรียนบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน

ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ ตำม

ลสำดับ

  1.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมมุ่งหมำยและจุดประสงค์

ของโครงกำรผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ ส่วนใหญ่มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำ เพือ่เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

และเกิดควำมร่วมมือร่วมพลงักันในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนสูคุ่ณภำพของผูเ้รียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ นักเรยีน

ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมสนใจ และถนัดของแต่ละบุคคล ทสำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมี

ควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัด กำร

ศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

   จงึได้ดสำเนินกำรนสำหลกัสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวยั ซึง่ได้รบักำรพฒันำให้ตรงกบัหลกัสูตรกำร

ศึกษำปฐมวัยปีพทุธศักรำช 2560 ไปสู่กำรปฏบัิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรหิำรจดักำรหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และได้รับกำรพัฒนำ

เต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ได้ประสำนและแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่ง

เรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำงๆ มำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรม “สะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย” ได้อย่ำงเหมำะสมทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำม

ควำมสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล ทสำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิด

วิเครำะห์พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ

แม่ ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรศึกษำ

 กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอื้อต่อโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” สรุปได้ดังนี้

 -  ประชุมครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทรำบนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้

 -  มีกำรจัดทสำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีบูรณำกำรกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ เพื่อ

ให้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นเรื่องท่ีเด็กนักเรียนสนใจ เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน และหำแนวทำงไปใช้วำงแผนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 -  ทุกกิจกรรม จะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมกับผู้เรียน และสภำพแวดล้อม
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 2.  ผลการศึกษาด้านปัจจยัน�าเข้าของการบริหารการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย

สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 

พบว่ำ 

  2.1 ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” รองลง

มำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และครู

และบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ตำม

ลสำดับ

  2.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชงิลกึ พบว่ำ กำรประเมนิปัจจัยนสำเข้ำของกำรบรหิำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

   2.2.1 บุคลำกร

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ กำรดสำเนินงำน “โครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ผู้บริหำรบำงโรงเรียนมีควำมคิดเห็น

ว่ำ ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้ได้เข้ำรับกำรอบรมให้ครบทุกทักษะกระบวนกำร ได้แก่ ทักษะวิทยำศำสตร์ 

ทักษะคณิตศำสตร์ ทักษะเทคโนโลยี และวิศวกรรมศำสตร์

   2.2.2  งบประมำณ

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนจัดสรรงบประมำณให้แต่ละกิจกรรม

นสำไปปฏิบัติ โดยให้แต่ละกิจกรรมประมำณกำรขอกำรใช้งบประมำณ โดยให้คสำนึงถึงควำมสสำคัญ ควำมเหมำะสม

และประโยชน์ที่ได้รับ

   2.2.3  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนอสำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจัดทสำ

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่กสำหนดไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมกับผู้เรียน และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ ทั้งนี้ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพแวดล้อมของ

แต่ละโรงเรียน

 3.  ผลการศึกษาด้านกระบวนการของการประเมนิกระบวนการของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบั

ปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ

  3.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผล ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ผู้บริหำร

สถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และครูและบุคลำกร

ของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ตำมลสำดับ

  3.2 ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลกึ พบว่ำ กำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ดังนี้
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   ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของกำรดสำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร“สะเต็มศึกษำ ระดับ

ปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ผู้บริหำร ครูร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์

นโยบำย จัดทสำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่มีกำรบูรณำกำร สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย ไว้ในหลักสูตรของ

โรงเรียน มีควำมเข้ำใจตรงกัน มีควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำร สถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ได้

ปรับและออกแบบตำรำงเรียนที่เอื้อต่อโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ตำมแนวทำง บริหำร

จัดกำรเวลำเรียนท่ีลดเวลำเรียนและเพิ่มเวลำรู้โดยแนวทำงกำรจัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำน

ศึกษำ” สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำรดสำเนินงำนแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน

   ครูมีควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ กันเป็นอย่ำงดี มีกำรออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย 

สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย มีกำรสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย สนองควำม

สนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียน ซ่ึงอำจพิจำรณำจำกกิจกรรมท่ีโรงเรียนดสำเนินกำรอยู่ โดยเน้นกำร

สร้ำงแรงจูงใจนักเรยีนให้มีควำมกระตือรอืร้นในกำรเรยีนรู ้จัดกำรเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั จดักำรเรยีนรูแ้บบ

บูรณำกำร และกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย

   ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และจัดทสำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมสนใจ ควำม

ถนัด ควำมต้องกำร จสำแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรำยบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 4.  ผลการศึกษาด้านผลผลติของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถาน

ศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ 

  4.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำรสะ

เต็มศกึษำ ระดับปฐมวยัของสถำนศกึษำ สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 2 โดย

รวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมค่ีำเฉลีย่อยูใ่น ลสำดบัแรก ได้แก่ โรงเรียนกสำหนดตัวชีว้ดัภำพ

ควำมสสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้

สอน และนักเรียนอย่ำงชัดเจน มีควำมเข้ำใจตรงกัน รองลงมำ โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำร

เวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ และ

กำรนสำหลักสูตรไปใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียน ควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำรสถำนที่ และห้อง

ปฏิบัติกำร ตำมลสำดับ

  4.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ กำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ดังนี้

   4.2.1 ผลกำรประเมินผลกระทบ

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในควำมสสำเร็จของโครงกำร ดังผลกำรปรับปรุงพฤติกรรมของครูผู้

สอนให้รู้จักยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรนสำสื่อเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรบูรณำกำร

กำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ กำรนสำสิ่งใหม่ๆ ไปปรับใช้มำกกว่ำกำรเรียนรู้จำก

กำรทสำแบบฝึกและกำรท่องจสำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับครู ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมใน

กำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม 

   4.2.2 ผลกำรประเมินประสิทธิผล

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ นักเรียนมีพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ดีขึ้น สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ออกมำในรูปแบบควำมคิด

สร้ำงสรรค์ได้ แต่ยังมีบำงคนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องพัฒนำเสริมให้กับนักเรียน
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   4.2.3 ผลกำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ มีกำรสรุปแนวคิดและประสบกำรณ์ที่ได้รับ และมีกำรนสำข้อมูลไปวำงแผนจัดทสำ

โครงกำรและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรทสำงำน

อภปิรายผลการวจิยั
 1. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนบริบทกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคมและวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำอันนสำไปสู่ควำมจสำเป็นในกำรกำรประเมินกำร

บรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัสืบเนือ่งมำจำกกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำจะทสำให้ผูเ้รยีนสำมำรถ

สร้ำงองค์ควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่สำเป็นในกำรดสำเนินชวีติและกำรทสำงำนท่ีเกดิจำกกำรบูรณำกำรศำสตร์ทำงวทิยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์เข้ำด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐญำ คนคล่อง [8] ที่ได้วิจัยเรื่อง 

กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มสมทบในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ บริบท

ของกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มสมทบสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของสังคมและวตัถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำ ท้ังยงัช่วยพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ให้เป็น

ประชำกรท่ีมีคุณภำพ มีทักษะในกำรคิดประยกุต์ใช้ควำมรูต่้ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [9] ที่ได้วิจัยเรื่อง กำร

วิจัยเพื่อจัดทสำข้อเสนอนโยบำยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำกสำลังคน นวัตกรรมและกำร

พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในมิติต่ำงๆกัน ซึ่งเป็น

ทำงออกที่จะช่วยพัฒนำประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ มีวัตถุ

ประสงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำมีควำม

ชัดเจนในเรื่องของเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถใช้ควำมรู้

บรูณำกำรสร้ำงชิน้งำนหรอืนวตักรรมใหม่ๆได้ และสำมำรถนสำไปปรบัใช้กบักำรดสำเนนิชวีติและกำรประกอบอำชพี

ต่อไป อันเนื่องมำจำก แนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อนสำไปสู่กำรคิดแก้ปัญหำและกำรคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ใน

ชีวิตประจสำวันและกำรทสำงำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รมณี

 เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียน

มัธยมศึกษำ สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำ บริบทของกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำมีควำมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจสำเป็นและกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำมีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน พบ

ว่ำ กำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำมีควำมชดัเจนในเรือ่งของเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรยีนรูท่ี้จะพฒันำนักเรยีนให้

มีทักษะในศตวรรษที ่21 สำมำรถใช้ควำมรูม้ำบรูณำกำรสร้ำงชิน้งำนหรอืนวตักรรมใหม่ๆได้ และสำมำรถนสำไปปรบั

ใช้กับกำรดสำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้ 

 3.จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยนสำเข้ำของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของ

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรำยข้ออยู่ในระดับ
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มำก อันเนื่องมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ จึง

ส่งผลให้ปัจจัยนสำเข้ำทกุด้ำนมีควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รมณี เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำร

เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พบ

ว่ำ กลยุทธ์ท่ีมีส่วนสสำคัญต่อกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ คือ กำร

ประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 4. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย

ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ กระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้ของครูมีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนกสำหนดตัวชี้วัดภำพควำมสสำเร็จ ของกำรบริหำรจัดกำรเวลำ

เรียน“สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และนักเรียน อย่ำงชัดเจน มีควำม

เข้ำใจตรงกัน รองลงมำ โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” 

ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรนสำหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้น

เรียน ควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำรสถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ตำมลสำดับ อันเนื่องมำจำกครู

เป็นหัวใจสสำคัญของกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ และครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมสำมำรถในกำร

ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจสำรัส อินทลำภำพร [11] ได้วิจัยเรื่อง กำร

ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรยีนรูต้ำมแนว สะเต็มศึกษำสสำหรบัผูเ้รยีนระดับประถมศึกษำ พบว่ำครตู้องสำมำรถออกแบบ

กำรจดักำรเรยีนแบบสะเต็มศึกษำจะต้องออกแบบกำรจัดกำรเรยีนรูท่ี้ช่วยให้ผูเ้รยีนถ่ำยโอนกำรเรยีนรู ้สำมำรถเชือ่ม

โยงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมคิดรวบยอดในศำสตร์ต่ำงๆ และยงัส่งผลให้ผูเ้รยีนสร้ำงองค์ควำมรูไ้ด้ด้วยตนเองและ

สร้ำงนวัตกรรมได้

 5. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนผลผลิตเกี่ยวกับผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ทุกข้ออยู่ในระดับมำก เนื่องจำกกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

ในเด็กปฐมวัย ครสูำมำรถออกแบบกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมแนวสะเต็มศึกษำเพือ่พฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน

ได้อย่ำงเหมำะสมวัยวันของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงำนวิจัยของภัสสร ติดมำ [12] ท่ีได้วิจัยเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM Education เรื่อง

ระบบของร่ำงกำยมนุษย์ เพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 พบว่ำ นักเรียนที่เรียน

โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM Education มีคะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ระหว่ำงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำง STEM Education เพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1.1 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ ควรทสำอย่ำงต่อ

เนื่อง เพรำะจะทสำให้เกิดกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทันกับกำร

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ 

 1.2. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรประเมนิโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ ควรมีกำรสนบัสนุน

งบประมำณเพิ่มเติม เพื่อนสำไปใช้ในกำรจัดซื้อ จัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสม

กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงพอเพียงและเหมำะสม 
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 1.3 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ ควรมีกำรร่วม

ประชุมพูดคุยกันให้มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของเวลำเรียน ซึ่งในบำงกิจกรรมที่ต้องใช้เวลำนำนจึงจะฝึก

ให้เกิดทักษะ ควำมชสำนำญและสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ควรมีเวลำเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 1.4. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ ควรมีกำรติดตำม

ผลกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำเป็นระยะสมส่ำเสมอ เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ

ให้คสำแนะนสำข้อมูลย้อนกลับ และให้กำรช่วยเหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ตำมที่กสำหนดไว้

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 2.1 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 2.2 ควรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แบบบูรณำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

 2.3 ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียนต่อกำรบริหำรโครงกำรของโรงเรียน เพื่อนสำไปเป็นแนวทำง

ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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