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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน  1) บริบท  2)  ปัจจยัน าเขา้ 3)  กระบวนการ และ 4) ผลผลิตของการประเมินการบริหาร

โครงการสะเต็มศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 10 คน ครูผูส้อนในระดบัชั้นปฐมวยั 38 
คน และผูป้กครอง 254 คน รวมทั้งส้ิน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 และแบบสมัภาษณ์ 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 1.00 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูล
เชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินบริบท พบว่า เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้สังคมและ
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลง ผูค้นตอ้งปรับตวัเพื่อท่ีจะสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ท าให้สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กในระดบัปฐมวยั 2) ปัจจยัน าเขา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวก ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัต่าง ๆ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบติั รองลงมา คือ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจการด าเนินงาน  3) ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรก คือ โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์
นโยบาย คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” 4) ผลการประเมินดา้นผลผลิตของการบริหารโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากอยูใ่นอนัดบัแรก คือ นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 

ค าส าคญั : การประเมินโครงการ STEM ศึกษา  การศึกษาปฐมวยั 
 

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.  
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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   
โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญ
กบัความทา้ทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัส าคญัท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าวไดแ้ก่ คุณภาพของคน และ
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงในความเขม้แขง็ให้กบัคนท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหน้า
และแกไ้ขปัญหาต่างๆในสังคมได ้[1] การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันา
องคก์รใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัเน่ืองมาจากการจดัการความรู้จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร
ภายในองคก์รท าให้บุคลากรมีความต่ืนตวัในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  [2]  ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูน้ าของ
สถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่เป็นผูท่ี้จะประสานและขบัเคล่ือนการพฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้ดว้ยการร่วมมือกนั
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ และทุกฝ่ายมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นต่อผู ้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้การบริหาร 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  [3]  การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ แนวคิดและหลกัการติดตามประเมินผล เป็นการ
ติดตามประเมินผลท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน  
มีหลกัเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน โปร่งใสมีมาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ [4] 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาจะมีการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัท่ีเนน้การ
คิดวิเคราะห์ คน้ควา้ เช่ือมโยงและบูรณาการองคค์วามรู้ทุกศาสตร์เพื่ออธิบายเหตุการณ์ท่ี เกิดข้ึนจริงในชีวิตและส่งเสริมการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์จริงในนวตักรรมเพ่ือให้เกิดนวตักรรมใหม่ ตลอดจนจดักิจกรรมสร้างความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดน้ าการจดัการเรียนรู้แบบ
สะตม็ศึกษามาเผยแพร่ใหก้บัสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นทางสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดด้  าเนินการขบัเคล่ือนเครือข่ายสะเตม็ศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา
ของไทยนบัตั้งแต่โรงเรียน สถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาจนถึงองคก์รภาครัฐและเอกชน ซ่ึงตอ้งการก าลงัคนดา้น STEM  
เครือข่ายสะเต็มศึกษาจดัตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองยุทศาสตร์ท่ีมุ่งหวงัจะขบัเคล่ือนสะเต็มศึกษาให้เกิดข้ึนในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผา่นทางศูนยส์ะ
เต็มศึกษาแห่งชาติ (National STEM Education Center: NSEC) และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค (Regional STEM Education Center: 
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RSEC) ซ่ึงกระจายอยูใ่น 12 จงัหวดัทัว่ประเทศ ทั้งน้ี สสวท. จะระดมการสนบัสนุนจากหน่วยงานในเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีบูรณาการวิศวกรรม เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยอย่างเป็นระบบ  [5]  จากสภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 รวมทั้ งกรอบ
ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) เป้าหมายยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561 ) แผนยทุธศาสตร์
ชาติดา้นปฐมวยั ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) น าไปสู่การก าหนดทกัษะส าคญัส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความส าคญัต่อการก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีความสอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น [6]  เพื่อให้การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ี
ตอ้งพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความสามารถ 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สร้างรากฐานชีวิต ใหพ้ฒันาเดก็ปฐมวยัไปสู่ความเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 54  การปูพ้ืนฐานการศึกษาท่ีดีควรเร่ิมตั้งแต่เดก็ยงัเลก็เพราะจะมี
ผลต่อไปในอนาคตของเด็ก การพฒันาเด็กไม่เพียงต่อการบูรณาการสอน STEM ดว้ยการจดัการศึกษาพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ แต่ควร
สอนโดยการบูรณาการสังคมและจริยธรรมควบคู่ไปดว้ยกนั ควรปลูกฝังทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หรือทกัษะการใชชี้วิตและการ
ท างานท่ีเรียกวา่ Soft Skills เดก็ท่ีมีทกัษะแขง็คือ STEM Education และทกัษะอาชีพของตน หรือ Hard Skills แลว้ควรมี Soft Skills 
ในการท างานในอนาคตดว้ย ไดแ้ก่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การต่อรอง การแกปั้ญหาความขดัแยง้ การ
ปรับตวัและยดืหยุน่ ความคิดสร้างสรรค ์และการฝึกฝน  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบวา่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
ทั้งผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้งๆ ท่ีโรงเรียนใชเ้วลาจดัการเรียนการสอนมากข้ึน โรงเรียนซ่ึงเป็น
หน่วยปฏิบติัตระหนักถึงการพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการค ากดวิเคราะห์ พฒันา
ตนเองตามความสนใจ ความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความสุขกบัการเรียนรู้ ดงันั้นการปูพ้ืนฐานการศึกษาท่ีดีควรเร่ิมตั้งแต่เด็ก
ยงัเลก็เพราะจะมีผลต่อไปในอนาคตของเด็ก การพฒันาเดก็ไม่เพียงต่อการบูรณาการสอน STEM ดว้ยการจดัการศึกษาพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ แต่ควรสอนโดยการบูรณาการสังคมและจริยธรรมควบคู่ไปดว้ยกนั ควรปลูกฝังทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หรือทกัษะการใช้
ชีวติและการท างานท่ีเรียกวา่ Soft Skills เดก็ท่ีมีทกัษะแขง็คือ STEM Education และทกัษะอาชีพของตน หรือ Hard Skills แลว้ควร
มี Soft Skills ในการท างานในอนาคตดว้ย ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การต่อรอง การแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ การปรับตวัและยดืหยุน่ ความคิดสร้างสรรค ์และการฝึกฝน  
 จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพฒันาคนในศตวรรษท่ี  21 ให้มีทกัษะท่ีเพียงพอในการ
ด าเนินชีวิตในยคุน้ี จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาสภาพการประเมินการบริหารโรงเรียนสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั  เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวิจยัเก่ียวกบัการประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบั
ปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ
การประเมินแบบซิป (CIPP Model)  ของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) [7] เป็นแนวทางการตดัสินใจและการประเมินเพื่อ
การบริหารและวางแผนมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อทราบถึงรายละเอียดด้านบริบทสภาพแวดล้อม  ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน การประเมินการบริหารโรงเรียนสะเตม็ศึกษา เพื่อให้
ไดข้อ้มูลผลการด าเนินงานซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสมต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือประเมินบริบทของการประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษาระดบัปฐมวยั ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 2. เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 3. เพื่อประเมินกระบวนการของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของการประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  

 

ขอบเขตของการวจิัย  
การวิจยัเร่ือง การประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดบัปฐมวยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนใน

ระดบัชั้นปฐมวยั และผูป้กครองนักเรียน ของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 จ านวน 10 
โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนน าร่อง โครงการ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 10 
คน ครูผูส้อนในระดบัชั้นปฐมวยั จ านวน 52 คน ผูป้กครอง จ านวน 274 คน รวมทั้งส้ิน 336 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยให้ผูบ้ริหารทุกคนตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 10 คน 2) ครูผูส้อน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะครูผูส้อนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
จ านวน 38 คน และ 3) ผูป้กครอง ใชว้ิธีการเทียบจ านวนตามนกัเรียน อตัรา 1 : 1 (หากนกัเรียนมีผูป้กครองคนเดียวกนันบัผูป้กครองเป็น 
1 คน) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 254 คน รวมไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 302 คน จากนั้นใชก้ารเทียบสัดส่วน ตามผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครอง
จริงในโรงเรียน และใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือก าหนดผูใ้หข้อ้มูล 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการ
บริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 2. ก าหนดรูปแบบการประเมนิ ผูว้จิยัก าหนดรูปแบบการประเมินโดยใช ้CIPP Model [7]  
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เม่ือสร้าง
เสร็จได้น าเคร่ืองมือวิจัยทั้ ง 2 ประเภทให้ผูเ้ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความหาค่าดัชนีมีความสอดคล้อง (IOC)  
โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และความ
ชดัเจนในการส่ือสาร และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้
ปรับแกแ้บบสอบถาม และน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คนท่ี ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบวา่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 0.994 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 1) ผูว้ิจยัขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัไปน าเสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (September - December) 113  - 122  (2019)       Vol. 9, No. 3 

117 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่9 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี โรงเรียนบา้นสามร้อยยอด โรงเรียนบา้นปากน ้ าปราณ โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี โรงเรียนบา้นหนองตาเยน็ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โรงเรียนบา้นทบัใต ้ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด โรงเรียนอนุบาล
หัวหิน และ โรงเรียนบา้นเขาแดง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 2) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจากการส่งกลบัมาตามท่ีอยูท่ี่จ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยัเรียบร้อยแลว้ ไดด้  าเนินการตรวจสอบ

และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
1. ตรวจนบัแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ใชว้เิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ขอ้มูลโรงเรียน ระดบัการศึกษา และขอ้มูลสถานภาพของครู 

ค  านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือค านวณค่าสถิติ คือ 

ค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามความคิดเห็นดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ต่อการจดักิจกรรม สะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการประเมินบริบทของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบวา่ 

 1.1  ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินบริบทของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา  
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานและแสวงหาความร่วมมือจาก
ชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมในการบริหาร และการจดักิจกรรม “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั”  
รองลงมา ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ระดบัโรงเรียน และโรงเรียนบริหาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ทั้งดา้นวชิาการ ดา้นปฏิบติั ตามล าดบั 

 1.2  ผลการประเมินโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ผลการประเมินความมุ่งหมายและจุดประสงคข์องโครงการ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือร่วม
พลงักนัในการพฒันาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  
ตามความสนใจ และถนดัของแต่ละบุคคล ท าให้นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศกัยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ แม่ ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในการจดั การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

จึงได้ด าเนินการน าหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั ซ่ึงได้รับการพฒันาให้ตรงกับหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปี
พุทธศกัราช 2560 ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และไดรั้บการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดของ
นกัเรียนแต่ละบุคคล ไดป้ระสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมใน
การบริหารจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรม “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งดา้นวิชาการ ดา้นปฏิบติั 
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นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล ท าให้นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศกัยภาพ และมีความสุขกบัการ
เรียนรู้ ส่งผลให้พอ่แม่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 

การบริหารจดัการเวลาเรียนท่ีเอ้ือต่อโครงการ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา” สรุปไดด้งัน้ี 
-  ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน เพ่ือรับทราบนโยบายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
-  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการกิจกรรมสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นแนวทาง

ในการจดัการเรียนการสอน และเป็นเร่ืองท่ีเดก็นกัเรียนสนใจ เพ่ือใหค้ณะครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และหาแนวทางไป
ใชว้างแผนในการพฒันาผูเ้รียน  

-  ทุกกิจกรรม จะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้ม 
2.  ผลการศึกษาด้านปัจจัยน าเข้าของการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 

ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 2 พบวา่  
 2.1 ผลการประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้ของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา 

ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การวดัและการ
ประเมินผลท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” รองลงมา ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวก ปรับปรุง
และพฒันาปัจจัยต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบติั และครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การด าเนินงาน
เก่ียวกบัโครงการ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ตามล าดบั 

 2.2  ผลการประเมินโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การประเมินปัจจยัน าเขา้ของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ได ้ดงัน้ี 

      2.2.1 บุคลากร 
                ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การ

ด าเนินงาน “โครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา” ผูบ้ริหารบางโรงเรียนมีความคิดเห็นวา่ ส่งเสริมและสนบัสนุน
ครูผูส้อนใหไ้ดเ้ขา้รับการอบรมใหค้รบทุกทกัษะกระบวนการ ไดแ้ก่ ทกัษะวทิยาศาสตร์ ทกัษะคณิตศาสตร์ ทกัษะเทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

      2.2.2 งบประมาณ 
                ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้แต่ละกิจกรรมน าไปปฏิบติั 

โดยใหแ้ต่ละกิจกรรมประมาณการขอการใชง้บประมาณ โดยใหค้  านึงถึงความส าคญั ความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
      2.2.3 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
                ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า โรงเรียนอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดท าส่ือ  

วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมอยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบัผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียน มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ทั้งน้ีใหเ้หมาะสมกบับริบทสภาพแวดลอ้มของแต่ละโรงเรียน 

3.  ผลการศึกษาด้านกระบวนการของการประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 2 พบวา่ 

    3.1  ผลการประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ผลการประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบั
ปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล   ท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวก ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัต่างๆ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบติั และครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การด าเนินงานเก่ียวกบัโครงการ “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั”  ตามล าดบั 

    3.2 ผลการประเมินโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การประเมินกระบวนการของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการ“สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวยัของ
สถานศึกษา” ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ผูบ้ริหาร ครูร่วมกนัศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จัดท าหลกัสูตร
สถานศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีมีการบูรณาการ สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั ไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียน มีความเขา้ใจตรงกนั มีความพร้อม
ของครูผูส้อน ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานท่ี และห้องปฏิบติัการ ไดป้รับและออกแบบตารางเรียนท่ีเอ้ือต่อโครงการ “สะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา” ตามแนวทาง บริหารจดัการเวลาเรียนท่ีลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้โดยแนวทางการจดักิจกรรม “สะเตม็
ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา” สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจในการด าเนินงานแก่ครูผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน 

  ครูมีความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ กนัเป็นอยา่งดี มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ช่วงวยัของเด็กปฐมวยั มีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั สนองความสนใจ ความถนดั และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู ่โดยเนน้การสร้างแรงจูงใจนกัเรียนใหมี้ความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ จดัการเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความสนใจ ความถนดั ความ
ตอ้งการ จ าแนกเป็นระดบัชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล  แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.  ผลการศึกษาด้านผลผลิตของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบวา่  

     4.1  ผลการประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ผลการประเมินผลผลิตของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่น ล าดบัแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนก าหนดตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของการบริหารจดัการเวลาเรียน “สะเตม็ศึกษา ระดบั
ปฐมวยั” ของโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนอย่างชดัเจน มีความเขา้ใจตรงกนั รองลงมา โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์
นโยบาย คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน “สะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยั” ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
และการน าหลกัสูตรไปใชห้ลกัสูตรระดบัชั้นเรียน ความพร้อมของครูผูส้อน ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี และหอ้งปฏิบติัการ ตามล าดบั 

     4.2  ผลการประเมินโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การประเมินผลผลิตของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

  4.2.1 ผลการประเมินผลกระทบ 
   จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 

2 พบวา่ มีความพึงพอใจในความส าเร็จของโครงการ ดงัผลการปรับปรุงพฤติกรรมของครูผูส้อนใหรู้้จกัยอมรับการเปล่ียนแปลง มี
การน าส่ือเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน มีการบูรณาการการจดักิจกรรมสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั การน าส่ิงใหม่ๆ ไปปรับใชม้ากกว่าการเรียนรู้จากการท าแบบฝึกและการท่องจ า ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัครู ชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อปฏิบติักิจกรรม  

  4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิผล 
      จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 

พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบความคิดสร้างสรรคไ์ด ้แต่ยงัมีบางคนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนตอ้งพฒันาเสริมใหก้บันกัเรียน 
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  4.2.3 ผลการประเมินดา้นความยัง่ยนื 
      จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 

2 พบวา่ มีการสรุปแนวคิดและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และมีการน าขอ้มูลไปวางแผนจดัท าโครงการและใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวยัของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสังคมและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาอนัน าไปสู่ความจ าเป็นในการการประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา
ระดบัปฐมวยัสืบเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาจะท าให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานท่ีเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัญา  คนคล่อง [8] ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย
สะเตม็สมทบในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ บริบทของการบริหารการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะ
เต็มสมทบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและวตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ทั้ งยงัช่วยพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและมีความคิด
สร้างสรรคใ์นการสร้างสรรคน์วตักรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [9] ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง 
การวิจยัเพ่ือจดัท าขอ้เสนอนโยบายการส่งเสริมการจดัการศึกษาเป็นรากฐานในการพฒันาก าลงัคน นวตักรรมและการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในมิติต่างๆกนั ซ่ึงเป็นทางออกท่ีจะช่วยพฒันา
ประเทศใหม้ัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืต่อไป 
 2. จากผลการวิจยั พบว่า การประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา มีวตัถุประสงท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีความชดัเจนในเร่ืองของ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ท่ีจะพฒันานักเรียนให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถใช้ความรู้บูรณาการสร้างช้ินงานหรือ
นวตักรรมใหม่ๆได ้และสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป อนัเน่ืองมาจาก แนวคิดของการ
จดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
เพ่ือน าไปสู่การคิดแกปั้ญหาและการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ในชีวิตประจ าวนัและการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รมณีเหล่ียมแสง [10] ท่ีไดว้ิจัยเร่ืองกลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ บริบทของการบริหารการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นและการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
มีวตัถุประสงคช์ดัเจนสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์องโรงเรียน พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีความ
ชดัเจนในเร่ืองของเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี  21 สามารถใชค้วามรู้มาบูรณาการ
สร้างช้ินงานหรือนวตักรรมใหม่ๆได ้และสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 
 3. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัน าเขา้ของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก อนัเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา จึงส่งผลใหปั้จจยัน าเขา้ทุกดา้นมีความ
เพียงพอเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รมณี เหล่ียมแสง [10] ท่ีไดว้ิจัยเร่ืองกลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
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สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ กลยทุธ์ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการประเมินการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา คือ การประเมินการบริหารทรัพยากรและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา  ระดับปฐมวยัของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 พบว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 
มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 3 อนัดบัแรก คือ โรงเรียนก าหนดตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จ ของการบริหารจดัการเวลาเรียน“สะเต็มศึกษา ระดบั
ปฐมวยั” ของโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนักเรียน อย่างชดัเจน มีความเขา้ใจตรงกนั รองลงมา โรงเรียนศึกษา
วิเคราะห์นโยบาย คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน “สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยั” ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษา และการน าหลกัสูตรไปใช้ หลกัสูตรระดบัชั้นเรียน ความพร้อมของครูผูส้อน ส่ือ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี และ
หอ้งปฏิบติัการ ตามล าดบั อนัเน่ืองมาจากครูเป็นหัวใจส าคญัของกระบวนการการบริหารจดัการเรียนรู้ และครูมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจ ารัส อินทลาภาพร [11] ไดว้ิจยั
เร่ือง การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนว สะเตม็ศึกษาส าหรับผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา พบวา่ครูตอ้งสามารถออกแบบการ
จดัการเรียนแบบสะเต็มศึกษาจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนถ่ายโอนการเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ และยงัส่งผลใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและสร้างนวตักรรมได ้
 5. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นผลผลิตเก่ียวกบัผลการพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั ครูสามารถ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมวยัวนัของนกัเรียนใน
ระดบัชั้นปฐมวยั จะส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภสัสร ติดมา [12] ท่ีไดว้ิจยั
เร่ืองการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เร่ืองระบบของร่างกายมนุษย ์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education มีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์
ระหวา่งเรียนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เพ่ิมสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  
2.2 ควรประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  แบบบูรณาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการบริหารโครงการของโรงเรียน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน 

การวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัปฐมวยัของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
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