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ABSTRACT 

 
  The objectives of this research were to study: 1) efficiency of STEM Education learning 
management of teachers under Department of Local Administration in Pathum Thani Province,                  
2) the factors related to efficiency of STEM Education learning management of teachers under 
Department of Local Administration in Pathum Thani Province, and 3) the factors affecting 
efficiency of STEM Education learning management of  teachers under Department of Local 
Administration in Pathum Thani Province. 

  The samples of the study drawn from multi-stage sampling consisted of 327 teachers and 
administrators of primary schools under Department of  Local Administration in Pathum Thani 
Province selected by using multi-stage sampling. The research instrument used for collecting data 
was a five-point Likert scale questionnaire. The data were analyzed using mean, standard deviation, 
and multiple regression analysis - the enter method. 
  The result of the research showed that 1) efficiency of STEM Education learning 
management of teachers was at the high level. 2) The factors related to efficiency STEM Education 
learning management of teachers was at the high level were technology innovation media, scientific 
attitude, classroom atmosphere, and personality. 3) The factors affecting efficiency of STEM 
Education learning management of teachers were technology innovation media, scientific attitude, 
personality, and classroom atmosphere. These factors could be predicted 79.7% was significantly at 
the 0.05 level. 

Keywords:  efficiency, learning management stem education, department of  local administration 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เม่ือโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นโลกท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             

เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ การมีพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีเข้มแข็งจะช่วยให้คนในประเทศสามารถพฒันาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของคนในประเทศได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และพฒันาความเป็นอยู่ของคน ดังค าขวญัท่ี ด ารง ลัทธพิพฒัน์ (อดีตรัฐมนตรีกระทรวง 
วทิยาศาสตร์) ผูริ้เร่ิมสร้างความสนใจและความตระหนกัดา้นเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยไดใ้ห้ไว้
ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2526 วา่ “ผูใ้ดครองเทคโนโลยี ผูน้ั้นครองเศรษฐกิจ ผูใ้ดครองเทคโนโลย ี 
ผูน้ั้ นครองอ านาจ” (นิศรา การุณอุทยัศิริ, 2556) อย่างไรก็ตาม การท่ีจะพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้ น ย่อมมาจากการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพให้แก่นักเรียน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12                     
(พ.ศ.2560–2524) ไดก้  าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงตั้ง 
เป้าหมายในการพฒันาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทนัโลก และการพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สามารถเลือกรับ ประยุกตใ์ช ้และพฒันาเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการคิดค้น
เทคโนโลยใีหม่ๆ และสามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตนได ้

 ในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนไม่ไดรั้บความรู้เน้ือหาวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว              
แต่จะตอ้งไดรั้บความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กนั ดงัท่ี ผดุงยศ ดวงมาลา 
(2553) กล่าวว่า “ถา้จะให้นิยามความหมายของวิทยาศาสตร์วา่ ความรู้ ตามความหมายท่ีแปลมาจาก
ภาษาลาตินนั้น จะมีความหมายท่ีแคบจนเกินไป เพราะธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้
หมายถึง ความรู้ เน้ือหาวทิยาศาสตร์เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย” ทั้ งน้ีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการ
แสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ อนัจะท าใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีดี คือ เป็นผูท่ี้ท  างานอยา่งมีขั้นตอน 
นอกจากน้ีนกัเรียนตอ้งมีเจตคติวิทยาศาสตร์ท่ีดีไปพร้อมกนั กล่าวคือ นกัเรียนตอ้งเกิดความอยากรู้
อยากเห็น ช่างสงสัย เม่ือสงสัยก็อยากทราบค าตอบ จึงคิดหาวิธีการท่ีจะท าการใดๆ เพื่อให้ไดค้  าตอบนั้น 
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จากนิยามของวทิยาศาสตร์ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่วทิยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เน้ือหาเพียงอยา่งเดียว 
แต่ยงัหมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการต่างๆ รวมไปถึงเจตคติหรือความคิดท่ีมีต่อ
วทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

 วิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาหน่ึงท่ีถูกก าหนดให้เป็นวิชาบงัคบัในการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย กล่าวคือ เป็นวิชาท่ีนักเรียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ เน่ืองจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญั     
ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต โดยวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั การงาน
อาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ซ่ึงลว้นเป็นผล
มาจากการผสมผสานวิทยาศาสตร์เขา้กบัศาสตร์อ่ืนๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ท่ีมี
ความส าคญัต่อมนุษย ์ดงันั้น ทุกคนจ าเป็นตอ้งได้รับการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเพื่อ
พฒันาความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ เขา้ใจธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน
รวมทั้ง สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2558) ด้วยเหตุน้ีการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
วงการการศึกษาควรให้ความสนใจ เพื่อให้สามารถพฒันานักเรียนให้เติบโตเป็นบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเป็นก าลงัคนส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า อย่างไร             
ก็ตามจากผลการวิจัยพบว่า  ครูผู ้สอนไม่สามารถจัดการศึกษาท่ีพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยครูวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่ขาดความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (อารียา นะสานี, 2558) อีกทั้ งหลักสูตร
วทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัเนน้เน้ือหามากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมง คือ มีจ านวนท่ีสอนนอ้ย
เกินไป ท าให้ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนไดท้ าการทดลองหรือลงมือปฏิบติัได ้(สุธาสิณี 
เสลานนท์, 2555) โดยในปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนในระดบั
นานาชาติ (PISA) วิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่นล าดบัท่ี 50 จากทั้งหมด 64 ประเทศ โดยคะแนนเฉล่ียของ
ประเทศไทยอยูท่ี่ 444 คะแนน ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียมาตรฐานนานาชาติ (OECD) อีกทั้งการจดัการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี2559) 

 จากปัญหาการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ดงักล่าว ได้ส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีเลือก
ศึกษาต่อและท างานในสายวทิยาศาสตร์มีจ านวนลดนอ้ยลง จากดชันีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2556 ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(สวทน.) พบวา่ จ  านวนบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ภาวะการ
ขาดแคลน โดยสัดส่วนของนกัศึกษาใหม่ท่ีเลือกเขา้เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์มีเพียง ร้อยละ 39 น้อยกว่า
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สาขาสังคมศาสตร์ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 61 โดยเฉพาะในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีผูเ้ลือกเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงร้อยละ 20 แต่มีผูเ้ลือกเรียนต่อดา้นสังคมศาสตร์ถึงร้อยละ 80 และ
เม่ือพิจารณาถึงจ านวนบุคลากร พบวา่ มีผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้
ท างานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงร้อยละ 38 (ปราโมทย ์ ป้องสุธาธาร, 2558) ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ท่ีก าลงัทวี
ความรุนแรงมากยิง่ข้ึน จากผลส ารวจของบริษทัจดัหางานอเด็คโก ้พบวา่ สายงานท่ีมีการจา้งงานและ  
มีความตอ้งการมากท่ีสุดในตลาดแรงงาน 5 อนัดบัแรก คือ สายงานวิศวกรรม งานขาย งานไอที งาน
บญัชี และงานธุรการ และต าแหน่งท่ีมีคนสมคัรงานมากท่ีสุด คือ พนักงานธุรการ พนักงานขาย 
เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ วศิวกร และเจา้หนา้ท่ี ไอที (สาวติรี รินวงษ,์ 2558) ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่าความต้องการแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์                       
ซ่ึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานทางวทิยาศาสตร์น้ีส่งผลให้การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไม่สามารถเป็นไป
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ียงัท าให้จ  านวนผูว้่างงานของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาทางสายสังคมศาสตร์ท่ีมีเพิ่ม
มากข้ึนอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการจดัการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบเดิมยงัไม่สามารถพฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเร่ิมส่งเสริม
ใหมี้การจดัการเรียนการสอนบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดย
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 
มาตรา 23 ขอ้ท่ี 2 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 สะเต็มศึกษา (STEM Education : Science Technology Engineering and Mathematics 
Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีจะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียน โดยการผสมผสานหลกัการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมผา่นการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวธีิเป็นแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยตนเองผา่นกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติัเพื่อหาค าตอบ บูรณาการความรู้และทกัษะในการ
แกปั้ญหา สรุปขอ้คน้พบและสร้างความรู้ใหม่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
(Bender, 2012; Moursund, 2009; พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2553; ลดัดา ภู่เกียรติ, 2552 และ วฒันา มคัค
สมนั, 2554) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษา
ระดบัสูงและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพท่ีใช้ความรู้  และทกัษะทางคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ (Brown, 2011 & Fan., 2011) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ไดมี้
ความรู้และทกัษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ ทั้งน้ีจากการส ารวจนกัเรียนมธัยมปลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนสะเต็มศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน พบวา่ นกัเรียนกวา่
ร้อยละ 64 เลือกศึกษาต่อและก าลงัจบการศึกษาจากมหาวยิาลยัทางสายวทิยาศาสตร์ (Bertram, 2014 & 
Goodwin, 2014) นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ ยงัมีประเทศอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศอินเดีย ฯลฯ โดยในปี พ.ศ.2558 
ประเทศจีนจะผลิตบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรือ STEM Degree จ านวน 3.5 ลา้นคน โดยไม่รวมบณัฑิตในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึง
จ านวนบณัฑิตท่ีประเทศจีนจะผลิตนั้น มีจ  านวนเกินคร่ึงของทุกประเทศรวมกนัผลิต (พรทิพย ์ศิริ                   
ภทัราชัย, 2556) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสามารถพฒันาความรู้ความ 
สามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์ได ้

 อยา่งไรก็ตามนอกจากกระแสการขาดแคลนบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แลว้การเตรียมนกัเรียนให้พร้อมกบัโลกในศตวรรษท่ี 21 ก็เป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงโลกในศตวรรษท่ี 21 น้ี
เป็นโลกท่ีมีการเติบโตแบบกา้วกระโดดของเทคโนโลยีและการส่ือสาร แนวโนม้การใช้ชีวิตในโลก
ดิจิตอลท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ลกัษณะการท างานในโลกศตวรรษใหม่น้ีตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยการ
แข่งขนักนัทัว่โลก การเตรียมนักเรียนให้มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้ (Breiner, 2012 & 
Dejarnette, 2012) การจดัการศึกษาแบบบูรณาการท่ีเนน้ใหค้วามส าคญักบัวชิาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันในรูปแบบสะเต็มศึกษา จึงเป็นการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชาน้ีลว้นส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตได้ดีและมีคุณภาพในโลกของศตวรรษท่ี 21                 
(พรทิพย ์ศิริภทัราชยั, 2556) การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจะช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นให้แก่นกัเรียน
ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) คือ
นกัเรียนตอ้งมีทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตดัสินใจและการคิดแกปั้ญหา 
โดยนกัเรียนตอ้งสามารถเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด มีวิธีการหาค าตอบท่ีเป็นระบบ 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) คือ สามารถน าความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์มาใชใ้นการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น และการน าความคิดนั้นไปใชอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
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คือ สามารถใชเ้ทคโนโลยแีสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเท่าทนัไม่หลงตามกระแสของขอ้มูล และตอ้งไม่น า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นทางท่ีผดิ (Joyce, 2011)  

 การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสามารถท าไดต้ั้งแต่ระดบัปฐมวยัไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
จากงานวจิยัของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นช่วงวยัท่ีนกัเรียนเร่ิม
หมดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นช่วงวยัท่ีนักเรียนหมด
ความสนใจดา้นการเรียนและการท างาน (Murphy, 2011) สะทอ้นให้เห็นถึงการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาควรเร่ิมจดัในระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีจะสามารถสร้างและปลูกฝังทศันคติท่ีดี
ต่อวิทยาศาสตร์ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั (Fan., 2011) ท่ีท าการส ารวจประเทศท่ีมีการจดัการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา จ านวน 20 ประเทศ ในทุกทวีป พบว่า การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในทุกทวีปและมี
จ านวน 13 ประเทศ ท่ีจดัการศึกษารูปแบบสะเต็มศึกษาในระดบัประถมศึกษาสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของนักเรียนได้ อย่างไรก็ตามจากการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป พบว่า ครูประถมศึกษาขาดความรู้และความเช่ียวชาญทาง 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากครูประถมศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยไม่มีวิชาเอกท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะ ท าใหข้าดความช านาญและเกิดความไม่มัน่ใจเม่ือตอ้งจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ทั้งน้ี
ในมหาวิทยาลยัเซนท์แคทเธอรีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดก้ าหนดให้นกัศึกษาครูในสาขาประถม 
ศึกษาตอ้งเรียนวิชาท่ีว่าด้วยการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูประถมศึกษาสามารถจดัการ
เรียนรู้สะเตม็ศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (Joyce, 2011 & Murphy, 2011) 

 ส าหรับประเทศไทยซ่ึงก าลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลายประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จ  านวนผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ลดลงตั้ งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากน้ีการประเมินผลทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติบ่งช้ีว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ระดบัโรงเรียน มีคุณภาพต ่าโดยเฉล่ีย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง 
ซ่ึงตอ้งการก าลงัคนท่ีมีความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการผลิต และ
การบริการท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น การเกษตรแบบกา้วหนา้ การผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง การ
ส่ือสาร การคมนาคม การพลงังาน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีสูง ตลอดจนการจัดการลอจิสติกส์ เป็นต้น แต่การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยยีงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม
ของชาติ และในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ท่ีเร่ิมในปี 
พ.ศ.2558 มีการเคล่ือนยา้ยเสรีของก าลงัคนดา้นสะเต็ม (STEM workforce) เช่น วิศวกร นกัส ารวจ 
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สถาปนิก แพทย ์ทนัตแพทย ์และพยาบาล ซ่ึงประเทศไทยยงัขาดแคลนก าลงัคนทางดา้นน้ีทั้งปริมาณ
และคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้เน้นความรู้ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุคเออีซี 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้               
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ท่ี
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ และประยุกตค์วามรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
นอกจากน้ีในระหวา่งการเรียนรู้ดงักล่าว ผูเ้รียนยงัไดพ้ฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาน (critical 
thinking) ทกัษะการท างานเป็นทีม (collaboration skill) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) และ
ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) 

 จากความส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ท่ีมุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นสะเตม็ศึกษา จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพก็คือ ครูผูส้อน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู เพราะประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู
ส าคญัส าหรับการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ และมี
ศกัยภาพ 

 แนวนโยบายจากทางภาครัฐและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมุ่งส่งเสริมและพฒันา
ก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
วิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทนัโลก และการพฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ ง
สภาพการณ์ของการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาระดบัประถม 
ศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในรายวิชาทั้งสองค่อนข้างต ่า (ส านักงานท้องถ่ินจังหวดัปทุมธานี, 2556) สถานศึกษา
ระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จึงไดน้ าแนวนโยบายใน
การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษามาใชใ้นสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามบริบทของสถานศึกษา 
ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ครูผูส้อน ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อน จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการวางนโยบายใน
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดบัประถมศึกษา เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน
และประเทศชาติต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 ในการวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 

สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
 1.3.1 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.3 ปัจจยัใดบา้งส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 7 โรงเรียน โดยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 21 คน และ ครูผูส้อน 389 คน รวม
ประชากรทั้งส้ิน 410 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 327 คน เป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple random sampling) 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นตวัแปร 

  1.4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู                     
2 ประการ (สสวท., 2559) ประกอบดว้ย  
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   1)  ความรู้ คือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางของการจดัการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษา 
                                       2) ทกัษะ คือ ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เพิ่มพนูทกัษะการคิดวเิคราะห์ กระบวนการแกปั้ญหา การท างานเป็นทีมบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียน และมีเทคนิควิธีสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 
  1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี                  
2) ปัจจยัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 3) ปัจจยัการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน และ 4) ปัจจยับุคลิกภาพ 
 

1.5  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูในสถานศึกษาของ John B. King Jr. (2016); Karen Goodnough (2014); Fan (2013); อเทตยา  
แกว้ศรีหา และคณะ (2558); สุวรรณี เนินทอง และคณะ (2558); ศิวนิต อรรถวุฒิกุล และคณะ (2558) 
กญัญรั์ชการย ์นิลวรรณ (2558); วสันต ์ปานทอง และคณะ (2556); ศุภชยั สวา่งภพ และคณะ (2555); 
วนัชยั ปานจนัทร์ (2554); ฉันทนา ปาปัดถา (2554) และ นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553) ประกอบดว้ย                
4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 2) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 3) ปัจจยัการจดั
บรรยากาศในหอ้งเรียน และ 4) ปัจจยับุคลิกภาพ และประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู (สสวท., 2559) ประกอบดว้ย 1) ความรู้ คือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางของการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 2) ทกัษะ คือ ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพิ่มพูน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีมบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียน และมีเทคนิควิธีสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 
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ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ผูว้จิยัจึงก าหนดความหมายของศพัทเ์ฉพาะเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัไว ้ดงัน้ี 
 1.6.1 สะเตม็ศึกษา หมายถึง แนวทางการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ

บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การเช่ือมโยงแกปั้ญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคตท่ีสามารถสร้างความแข็งแกร่ง
ใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้

 1.6.2 การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หมายถึง การจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นการ  
บูรณาการมาประยุกตใ์ชก้บัการสร้างผลผลิตใหม่ๆ และการแกปั้ญหาในการใชชี้วิต โดยใชแ้นวทาง 
การสะเต็มศึกษาเพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การเช่ือมโยง
ความรู้และทกัษะกบัชีวิต เพื่อให้นักเรียนไดป้ระยุกต์ความรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในชุมชนหรือสังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง 

 1.6.3 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู หมายถึง ครูผูส้อนมีความรู้ ความ
เขา้ใจแนวทางของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแกปั้ญหา การท างานเป็นทีม รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหก้บันกัเรียน  
               1.6.4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู หมายถึง 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนเพื่อใหส้ามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษาของครู ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  

ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

ปัจจยัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน 

ปัจจยับุคลิกภาพ 

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 
สะเตม็ศึกษาของครู 
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  1.6.4.1 ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ดดัแปลงและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน  
  1.6.4.2 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงต่อเน้ือหาวิชาและ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของครู ซ่ึงประกอบดว้ย ความอยากรู้อยากเห็น มีใจกวา้ง มีความซ่ือสัตย์                
มีใจเป็นกลาง มีความเพียรพยายาม มีเหตุผล และมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 
         1.6.4.3 การจดับรรยากาศในห้องเรียน หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ในห้องเรียนหรือท่ีอยู่รอบๆ ตวั ทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ระดบั
อารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งความสามารถในการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน 
ของครูผูส้อนกบันกัเรียน ซ่ึงมีผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ของครูผูส้อนและนกัเรียนในห้องเรียนขณะท่ี
มีการจดัการเรียนรู้ 
  1.6.4.4 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของครูทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สังคม และบุคลิกทางสติปัญญา และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในสถานการณ์หน่ึงๆ จนเกิดเป็นนิสัยท่ียอมรับของนักเรียนและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหน้กัเรียนยดึถือเป็นแบบอยา่งใหก้ารนบัถือเคารพย  าเกรง ซ่ึงส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  
1.7  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
 ผลของการศึกษาวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
  1.7.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 
             1.7.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้                
สะเตม็ศึกษาครูประถมศึกษา และหาแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน                    
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  2.1.1  ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  2.1.2  แนวคิดของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  2.1.3  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  2.1.4  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  2.2.1  ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
  2.2.2  ปัจจยัดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
  2.2.3  ปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
  2.2.4  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 

 2.3 สภาพสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
  จงัหวดัปทุมธานี 

  2.3.1  สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  2.3.2  สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร 
  2.3.3  สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง 
  2.3.4  สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบล 
  2.3.5  สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 
  2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 2.1.1 ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 

  ความหมายของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นักวิชาการ หน่วยงาน ได้ให้
ความหมายของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาไว ้ดงัน้ี 
                นุชนภา ราชนิยม (2558) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ ท่ีทัว่โลก
ก าลงัให้ความสนใจจดัการสอนแบบบูรณาการ ทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ อยา่งไรก็ตามส าหรับประเทศไทยในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ไม่มี
การบรรจุวชิาวศิวกรรมศาสตร์ไว ้จึงสอดแทรกวิชาวิศวกรรมไวใ้นกิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะของการ
ออกแบบเชิงวศิวกรรม โดยสะเตม็ศึกษาจะช่วยเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการประกอบอาชีพท่ี
ตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนอนาคตอีกดว้ย 

จ ารัส อินทลาภาพร (2558) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 4วิชา คือ                       
1) วิทยาศาสตร์ (Science : S) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของโลก และส่ิงรอบตวั 2) เทคโนโลยี 
(Technology : T) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา ปรับปรุง พฒันาส่ิงต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์ผา่นกระบวนการทางเทคโนโลยี ท่ีเรียก Engineering Design หรือ Design 
Process ดงันั้น เทคโนโลยีจึงมิไดห้มายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT เท่านั้น 3) วิศวกรรม (Engineer : E) 
เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการคิด สร้างสรรค์ พัฒนานวตักรรมต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ-เทคโนโลยี 4) คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิด
คณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) เช่น การเปรียบเทียบจ านวนภาษาคณิตศาสตร์ คือ การถ่ายทอด
ความคิด หรือความเขา้ใจความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได ้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า เม่ือพิจารณาการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาใน
ประเทศไทย พบว่า เป็นการจดัการศึกษาแบบบูรณาการ 3วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เน่ืองจากไม่มีวิชาวิศวกรรมในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 จึงบูรณาการ
สอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design process) เขา้ไปใน 3 สาระ
ดงักล่าว 
  พรทิพย ์ ศิริภทัราชยั (2556) กล่าว่า การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาจะน าจุดเด่นของ
แต่ละวิชามาผสมผสานกนัเพื่อเน้นการน าความรู้ไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั จดัการเรียนการ
สอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem–Based 

Learning และการเรียนรู้ผา่นโครงการ (Project–Based Learning) (Breiner, 2012 & Wayne, 2012) 
สามารถพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ
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อาชีพในอนาคตได ้ทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีีกดว้ย (Jolly, 2013) 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระวิชาท่ีมีการบูรณาการความรู้ 4 วิชา คือ วิชา
วิทยาศาสตร์ (Science) วิชาเทคโนโลยี (Technology) วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และวิชา
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ทั้งน้ีสะเตม็ศึกษาประกอบไปดว้ย 4 วชิา คือ 1) วิทยาศาสตร์ (Science : S) 
เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของโลก และส่ิงรอบตวั 2) เทคโนโลยี (Technology : T) เป็นวิชาท่ี
เก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา ปรับปรุง พฒันาส่ิงต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ผา่น
กระบวนการทางเทคโนโลยีท่ีเรียก Engineering Design หรือ Design Process ดงันั้น เทคโนโลยีจึง
มิไดห้มายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT เท่านั้น 3) วิศวกรรม (Engineer : E) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัการคิด 
สร้างสรรค์ พฒันานวตักรรม  ต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี                  
4) คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Thinking) เช่น การเปรียบเทียบจ านวน ภาษาคณิตศาสตร์ คือ การถ่ายทอดความคิดหรือความเขา้ใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได ้โดยใชภ้าษาคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร เช่น มากกวา่ 
น้อยกว่า การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผูเ้รียน
จะได้ท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและน าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวธีิการเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิง
วศิวกรรม ลกัษณะส าคญัของสะเต็มศึกษาประกอบดว้ย 5 ประการ ดงัภาพท่ี 2.1 ไดแ้ก่ 1) เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดบู้รณาการความรู้ไดบู้รณาการความรู้และทกัษะของวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในสะเต็มศึกษาใน
ระหว่างการเรียนรู้ 2) มีการท้าทายผูเ้รียนให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนก าหนด 3) มี
กิจกรรมกระตุน้การเรียนรู้แบบแอกทีฟ (active learning) ของผูเ้รียน 4) ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนก าหนดให้ และ 5) สถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  ลกัษณะส าคญัของสะเตม็ศึกษา (สสวท., 2557) 
ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานได้กล่าวถึง

ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาไว ้ดงัน้ี 
กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2559) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีความส าคญั คือ 

สะเตม็ศึกษาช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 

พรทิพย์  ศิริภัทราชัย  (2556) กล่าว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลการวิจยัเก่ียวกบัสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะท่ี จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ส่งผลใหก้ระบวนทศัน์ทางการศึกษาเปล่ียนแปลงไป การจดัการศึกษาทุกระดบัเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ
รวมทั้งการพฒันาทกัษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้และการมีทกัษะ
ทางสังคม แนวโนม้การจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งบูรณาการทั้งดา้นศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการ
เรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท าให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนจะเห็นประโยชน์
คุณค่าของการเรียน และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงเป็นการเตรียมผูเ้รียนใน
การเรียน ต่อไปในชั้นสูงข้ึน เกิดการเพิ่มโอกาสการท างานในอนาคตการเพิ่มมูลค่าและการสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้

ปัณญานตัย ์ วิเศษสมวงศ์ (2556) กล่าววา่ ในสังคมโลกในขณะน้ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วดว้ยความกา้วหนา้เทคโนโลยกีารส่ือสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีมีขอ้มูลข่าวสารจ านวน
มหาศาลอยู่ในแหล่งต่างๆ รวมถึงการท่ีตอ้งแข่งขนักนัเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการคา้ท าให้ทุก
ประเทศตอ้งเร่งพฒันาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงข้ึนเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตและแข่งขนัใน

บูรณาการ 

ทา้ทายผูเ้รียน เช่ือมโยงชีวติจริง 

พฒันาทกัษะ     
ในศตวรรษท่ี 21 

กระตุน้ active 
learning 
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ตลาดแรงงานกับนานาอารยะประเทศได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถน าไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผูส้อนและผูเ้รียน    
ก็ตอ้งมีปรับเปล่ียนตนเองให้มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการเป็นผูส้อนและผูเ้รียนส าหรับการจดัการศึกษา   
ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงก าลงัเป็นหัวขอ้ท่ีไดรั้บความสนใจกล่าวถึงกนัอย่างมากในวงวิชาการ ส าหรับ   
ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ร่งผลกัดนัแนวทางการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM) หรือท่ีเรียกวา่ ระบบ “สะเต็มศึกษา” เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่การศึกษาไทย 
และการศึกษาในประชาคมอาเซียน เร่ิมจากความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างวิสัยทศัน์การเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความรู้ความเขา้ใจ และ
กลวธีิในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป ซ่ึงการ
ประชุมน้ีไดน้ าไปขยายผลภายในประเทศเพื่อระดมความคิดมาแลว้หลายคร้ัง โดยสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ.2555–2559 โดยตั้ งเป้าจะพฒันาเด็กไทยให้มี
ความสามารถระดับนานาชาติภายในปี  2570 หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกช่วงชั้นจะตอ้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี ซ่ึงจะวดัผลจากการสอบโอเน็ต      
ซ่ึงเป้าหมายน้ีจะใชร้ะบบ “สะเตม็ศึกษา” เป็นกลยทุธ์หลกัในการพฒันา 

มติชนออนไลน์ (2559) กล่าวว่า นโยบายการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนให ้
เป็นแบบการบูรณาการทั้งส่ีวิชาเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วศิวกรรม ศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics)โดยทุกสาขาวิชามีความส าคญัเหมือนกนั
และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการศาสตร์ทั้งส่ีดา้นเขา้ด้วยกนั เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ทุก
แขนงมาใช้ในการแกปั้ญหา การคน้ควา้ส่ิงต่างๆ การสร้างหรือพฒันาส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์โลก
ปัจจุบนั โดยอาศยัการจดัการเรียนรู้ด้วยครูหลายสาขาร่วมมือกนั เพราะในการท างานจริงนั้น ตอ้ง
อาศยัความรู้หลายด้านมาช่วยในการท างานทั้งส้ินไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ และยงัเป็นการ
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะส าคญัในโลกโลกาภิวตัน์อีกดว้ย ซ่ึงในอดีตและปัจจุบนัก็ยงัคงจดัการเรียน
การสอนท่ีแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) กล่าววา่ การจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษามีความส าคญั คือ การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสามารถน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหา

http://www.matichon.co.th/news/50984
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ในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และ
การท างานช่วยผูเ้รียนสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง 4 สหวทิยาการ กบัชีวิตจริง และการท างานเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการ
สร้างความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบติัให้เห็นจริงควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการคิด 
ตั้งค  าถามแกปั้ญหาและการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าขอ้คน้พบนั้น
ไปใชห้รือบูรณาการกบัชีวติประจ าวนัได ้

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หมายถึง แนวทางการจดัการศึกษาให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วศิวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใชใ้นการเช่ือมโยงและแกปั้ญหาในชีวติจริง และมีความส าคญั คือ ช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี เป็นการเตรียมผูเ้รียน
ในการเรียนต่อไปในชั้นสูงข้ึน เกิดการเพิ่มโอกาสการท างานในอนาคตการเพิ่มมูลค่าสามารถน า
ความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวติ การท างานและการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้

 2.1.2 แนวคิดของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
แนวคิดของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นกัวิชาการไดก้ล่าวถึง แนวคิดของการ

จดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาไว ้ดงัน้ี 
ศูนยส์ะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2558) กล่าวไวว้่า การน ากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้ใน

การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน สามารถด าเนินการได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) จดักิจกรรมสอดแทรกไปตาม
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละรายวชิาภายในคาบเรียน ซ่ึงกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีจะน าเขา้ไปสอดแทรก
ในคาบเรียนนั้น มกัจะเป็นกิจกรรมท่ีมีจ านวนชัว่โมงท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถจดักิจกรรมไดเ้สร็จส้ิน
ภายในคาบเรียน โดยผูส้อนแต่ละรายวิชาอาจพิจารณาจากตวัช้ีวดัของกิจกรรมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ หรือ
พิจารณาจากจุดประสงค์ของกิจกรรมก็ไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใดบา้ง จากนั้นเม่ือถึงคาบของการ
เรียนการสอนในเน้ือหานั้นๆ ก็สามารถน ากิจกรรมสะเต็มศึกษาเขา้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
2) จดักิจกรรมไวใ้นรายวชิาเลือกเสรีของกลุ่มวชิาต่างๆ โดยการสอนในรูปแบบน้ีอาจท าไดใ้นรายวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกโ้จทยปั์ญหาพิเศษ หรือการท าโครงงาน เป็นตน้ รูปแบบการสอนโดย วิธีน้ีเหมาะ
ส าหรับกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างมาก หรือมีความ
ซบัซ้อนและยาก และมีขอ้ดีท่ีทางผูส้อนสามารถจดัหาอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่ผูเ้รียนไดค้รอบคลุมใน
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ค  าแนะน าในการแก้ปัญหาหรือออกแบบ และสร้างช้ินงานของผูเ้รียนได ้           
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3) จดักิจกรรมไวใ้นกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย ซ่ึงรูปแบบการจดั
กิจกรรมแบบน้ีมกัเป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีมีหัวข้อหรือหัวเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหา             
ต่างๆ เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างนวตักรรมท่ี
สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของส่วนรวม การจดักิจกรรมโดยวิธีน้ีมีขอ้ดีท่ีผูเ้รียนสามารถท า
กิจกรรมไดต้ลอดเวลาและต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามการจดักิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการน้ีมุ่งหวงั
ให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนผ่านการใช้ทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคน้ควา้ 
คิดคน้ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก  
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยกนัขบัเคล่ือนให้การเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยกีา้วไปขา้งหนา้ต่อไป 
  กมลฉตัร กล่อมอ่ิม (2559) กล่าวไวว้า่ จุดเด่นอีกขอ้หน่ึงของการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา คือ การบูรณาการเพื่อช่วยนกัเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา กบั
ชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีระดบัการบูรณาการท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้นเรียนสะเต็มศึกษา 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary integration) 2) การ                  
บูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration) 3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Integration) 4) การบูรณาการแบบขา้มสาขาวิชา (Trans disciplinary Integration)              
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2 
 

 
ภาพที ่2.2  แผนภาพระดบัของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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นุชนภา  ราชนิยม (2558) กล่าววา่ เป้าหมายในการจดัการเรียนนั้น เป็นเคร่ืองก าหนด
ทิศทางของกิจกรรมทางการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษามี
เป้าหมาย คือ มุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสะเต็มศึกษา เพิ่มจ านวนนักเรียนหญิงให้เขา้
ศึกษาและท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถผลิตบุคลากรสะเต็มศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพท่ีตอ้งการ
ทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากน้ียงัมุ่งเพิ่มการรับรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Literacy) ใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นความสามารถและ ทกัษะท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใชใ้นการท างานและ
ช่วยใหน้กัเรียนกลายเป็นบุคลากรทางสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพได ้

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2559) กล่าววา่ เป้าหมายของการเรียนการสอน โดยสะเต็มศึกษา มีดงัน้ี Science Literacy ความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา (หลกั กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก 
อวกาศดาราศาสตร์) สามารถเช่ือมโยงความเก่ียวเน่ืองเน้ือหาระหว่างสาระวิชา และมีทกัษะในการ
ปฏิบติัการเชิงวิทยาศาสตร์มีทกัษะในการคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถคน้หาความรู้และแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได ้
Mathematics Literacy ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผล และการประยุกต์แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน รวมถึง
ตระหนกัถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใชค้ณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉยัและการตดัสินใจ 
ท่ีดี Technology Literacy ความเขา้ใจ และความสามารถในการใชง้าน จดัการและเขา้ถึงเทคโนโลย ี
(กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ Engineering 
Literacy ความเขา้ใจการพฒันาหรือการไดม้าของเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่กบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสร้างเคร่ืองใช้หรือ
วิธีการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต โดยท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการท างานเป็นทีม 
ทกัษะการส่ือสาร/การน าเสนอ ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ/เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และผูเ้รียนมี
ความเขา้ใจและสนใจอาชีพดา้นสะเตม็มากข้ึน 

แอดมิน (ADMIN, 2014) กล่าวว่า เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
คือ 1) เพื่อให้ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
มากยิง่ข้ึน และมีทศันคติท่ีดีและตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นควา้ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแกไ้ข
ปัญหา 3) เพื่อสนบัสนุนการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ และของเยาวชนของชาติคิดคน้ผลงานทางดา้น
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต ้“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) น าไปสู่การ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 4) เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความ 
สามารถในการส่ือสารและการท างานประสานงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้เยาวชนนั้นมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดย
เนน้วิทยาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
ประเทศท่ีย ัง่ยนื 

 สรุปไดว้า่ แนวคิดของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ มุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญมีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพท่ีตอ้งการ มีทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขั้นสูง ซ่ึงเป็นความสามารถและทกัษะท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใช้ในการท างานและช่วยให้ผูเ้รียน
เป็นบุคลากรทางสายวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพได้ 
       2.1.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  นักวิชาการได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาไว ้ดงัน้ี 

สุชาติ วฒันชยั (2558) กล่าวว่า องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ได้แก่ 1) การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ 2) การเลือกเน้ือหา 3) การเลือกวิธีการ และ4) การเลือก
เทคโนโลย ี

เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555) กล่าววา่ องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ไดแ้ก่ 1) การท าใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจ 2) การแจง้วตัถุประสงค ์3) การน าเสนอเน้ือหา 4) การ 
ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิม 5) การน าเสนอเน้ือหา 6) การให้ค  าแนะน าโดยครู 7) การให ้           
ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 8) การใหผ้ลป้อนกลบั และ 9) การประเมินและถ่ายโอนการเรียนรู้ 

นุชนภา  ราชนิยม (2558) กล่าววา่ องคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา การจดัการเรียนการสอน จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายองคป์ระกอบ อนัจะ
ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงองคป์ระกอบในการจดัการเรียนมี  
ดงัต่อไปน้ี 1) วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ คือ ส่ิงท่ีตอ้งการให้นกัเรียนมีหรือบรรลุเม่ือเรียนจบในบทเรียน
นั้นๆ โดยปวีณา ธิติวรนนัท ์(ปวีณาธิติวรนนัท์, 2550) ไดก้ล่าวถึง การเขียนวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ควรแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีเป็นภาระงานและพฤติ นกัเรียนเรียนพึงแสดงออกใน
ระดบัต่างๆ ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ (ทกัษะ/K-Knowledge) กระบวนการ (P-Process) และเจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A-Attitude) ดว้ยเช่นกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ี
ระบุไวข้า้งต้น อย่างไรก็ตาม การก าหนดจุดประสงค์เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากขั้นตอนหน่ึง เพราะเป็น
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ตวัก าหนดคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถท่ีจะเกิดกบันักเรียน รวมทั้งยงัเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้การวดัและประเมินผลการเรียนการก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้จึงตอ้งท าอยา่งรอบคอบ ชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของสังคมและนกัเรียนทั้งน้ีในการก าหนดจุดประสงคข์องการสอน รูปแบบสะเต็ม ศึกษาจะต้อง
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ใน 4 วิชา สะเต็มศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการเพื่อให้นกัเรียนท่ี
เรียนสะเต็มศึกษามีทกัษะท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษา ประกอบอาชีพในอนาคต และดา้นเจตคติ เพื่อ
สร้างทศันคติท่ีดีต่ออาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งน้ีการก าหนดจุดประสงค์ท่ีเหมาะสม 
ครบถ้วนในทุกๆ ด้านการจดัการเรียนจะช่วยในการสอนสามารถเตรียมความพร้อมและพฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ส่ิงท่ีจะสอน ไดแ้ก่ เน้ือหาวิชาต่างๆ โดยครูผูส้อนตอ้งจดั
เน้ือหาให้มีความสัมพนัธ์กนั เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น และสภาพแวดลอ้มต่างๆ (สุพิน บุญชูวงศ์, 
2533) เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและไดรั้บการพฒันาสูงสุด ทั้งน้ีการจดัการเรียน 
รูปแบบสะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การก าหนดหวัขอ้ท่ีจะบูรณาการจึง
เป็นส่ิงส าคญั จากงานวิจยัพบว่า บทเรียนสะเต็มศึกษาท่ีมีการบูรณาการประเด็นท่ีไม่มากแต่เรียน
สาระส าคญัอย่างลึกซ้ึง จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจมากกวา่การบูรณาการประเด็น
จ านวนมาก แต่ไม่ไดเ้รียนถึงรายละเอียดของเร่ืองนั้นๆ (Hall, 2011) 3) กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การ
จดัการเรียนรู้และการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการ
สอนและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลายวิธี ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัโดยค านึงถึงสภาพนกัเรียน ความถนดั ความ
สนใจ ส่ิงแวดลอ้มและความ ตอ้งการเป็นหลกั (มหิศร เปาะซู, 2551) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งเลือกรูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบับทเรียน ลกัษณะการเรียนรู้และวยั
ของนกัเรียน 

 ทิพวรรณ  สุขโข (2556) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ 
การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของครูภายใตส้ังคมแห่งยุคโลกาภิวตัน์หรือ The Globalization นั้นไดมี้
การศึกษาวจิยัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครูในหลายหน่วยงาน ในท่ีน้ีขอน าเสนอบทสรุปการ
วิจยัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดพ้ฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีของครูไทย 
โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ ดงัน้ี สมรรถนะหลกั (Core 
Competency ) ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง    
4) การท างานเป็นทีม และ 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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 สุทธิดา  จ  ารัส (2559) กล่าวว่า องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ  
1) สร้างความตระหนกัของสะเตม็ศึกษาโดยแสดงใหเ้ห็นความจ าเป็นของสะเต็มศึกษาท่ีจะมีส่วนช่วย
พฒันาทกัษะและสมรรถนะของผูเ้รียนใน การช่วยให้ประเทศหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง 
(Middle Income Trap) ในขณะท่ีประเทศเขา้สู่สังคม ผูสู้งอายุและเป็นขาลงของอุตสาหกรรมท่ี
ขบัเคล่ือน ดว้ยทรัพยากรและภาคแรงงาน 2) ช้ีให้เห็นประโยชน์ท่ีมีต่อผูเ้รียนในอนาคต ทั้งทกัษะท่ี
จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ ภายใตก้รอบแนวคิด
การรู้เร่ืองสะเต็มท่ีมุ่งเน้น “สะเต็มเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม (STEM for Life 
Economy Society and Environment)” 3) กระตุน้การมีส่วนร่วมของครูในการคิดสร้างรังสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในบริบทของตนเอง ไม่เนน้การรับ “กิจกรรม” ท่ีผูอ่ื้น ออกแบบ
ไวไ้ปใช้เสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลให้กลา้คิด กลา้ท าโดยไม่ตอ้งพึงพาส่วนกลางหรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ มากเกินความจ าเป็น 4) ส่งเสริมความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Agent of Change) โดยผูท่ี้ผา่น
โครงการทั้งในส่วนของผูรั้บผิดชอบผูมี้ส่วนร่วมผูเ้ขา้รับการอบรมถูก คาดหวงัให้เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะน าแนวคิด และแนวปฏิบติัของสะเต็มศึกษาเผยแพร่ไปยงักลุ่มสังคมต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน หรือกลุ่มครูผูมี้ความสนใจท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ ตามแนวทาง
สะเตม็ศึกษา 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) กล่าวไวว้ ่า 
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ไดแ้ก่ 1) ความรู้ (Knowledge) คือ ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในแนวทางของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และ 2) ทกัษะ (Skill) คือ 
ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา เพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการแกปั้ญหา การท างานเป็นทีม บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลย ีสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน และมีเทคนิควธีิสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

สรุปวา่ องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความ
เข้าใจในแนวทางของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และมีความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา เพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแกปั้ญหา การท างานเป็น
ทีมบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี สร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
นกัเรียน และมีเทคนิควธีิสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

 2.1.4 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
ความหมายและความส าคัญของประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ นักวิชาการได้

กล่าวถึง ความหมายและความส าคญัของประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2555) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความ 
สามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน 

กฤษฎ ์อุทยัรัตน์ (2556) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุแลว้ โดย
การเทียบกบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป 

สวสัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2555) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากรและ
เวลานอ้ย แต่งานบรรลุเป้าประสงคแ์ละมีคุณภาพมาก 

 ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2556) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชค้น
น้อยกว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ ก็แล้วแต่ ผลงานท่ีส าเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกบังาน และ              
ยิง่ผลงานท่ีส าเร็จไดใ้ชค้นและทุนต ่ามากเท่าใด ยิง่ถือวา่เกิดประสิทธิภาพไดม้ากเท่านั้น 

อารมณ์ เทียนพิทักษ์ (2558)  ได ้ให ้ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการสอนท่ีจัดข้ึน เพื่อท าให้ผู ้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงค ์ทั้งทางดา้นวชิาการและบุคลิกลกัษณะ 

สุรศกัด์ิ หอมอ่อน (2556) ได้อธิบายถึงความส าคญัของประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้ว่า ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ความสามารถในการสอนหรือยุทธวิธีการสอน ตลอดจน
ลกัษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ ของครู มีความส าคญัอนัจะส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

วเิชียร ไชยบงั (2556) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้วา่ 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูมีความส าคญัเพื่อให้
นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ตามความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 

รสพร ทองโรจน์ (2555) กล่าวถึงความส าคญัของประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ว่า 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้มีความส าคญัต่อผูเ้รียน ขบวนการจดัการเรียนการสอนของครูด้วย
วธีิการต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ หรือด าเนินการสอนของครู เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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ก าพล  ธนะนิมิตร (2555) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการสอนแบบบูรณาการ คือความ 
สามารถในการสอน หรือยุทธวิธีในการสอน หรือการสอนท่ีผสมผสานด้วยปัจจยัต่างๆ ตลอดจน
ลักษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ ของครู อนัจะส่งผลให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวอ้ย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ีประสิทธิภาพการสอนยงัหมายถึง การสอนของครูท่ี
สามารถให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามถนัดและความสามารถของทุกคน การใช้แผนการสอน              
หรือวิธีการสอนซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีตอ้งการ ดงันั้น อาจกล่าวได้ว่า 
ประสิทธิภาพการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ ของครู รวมถึง
ความรู้ความสามารถทางการสอนของครูในอนัท่ีจะน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 

พินิจ พันธ์ช่ืน (2557) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไวว้่า ในการสอนหรือการจดักระบวนการเรียนรู้ต้องค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในครู ตวัผูเ้รียน รวมถึงความสามารถในการบูรณาการ ผสมผสาน เช่ือมโยงองค์
ความรู้ทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั จนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์
และความละเอียดรอบคอบมีการวางแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบวดัและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและเหตุปัจจยัท่ี
เปล่ียนไป ผู ้สอนหรือครูเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะด้านพุทธิพิสัย เช่น ความรู้ ความสามารถ ความรู้จ าแนกเป็น
ความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีสอน และความรู้ในเทคนิคการสอนต่างๆ เป็นตน้ 

อจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2557) ไดก้ล่าวถึง การสอนท่ีมีคุณภาพ ไวว้่า ผูส้อนตอ้งรู้ใน
ศาสตร์ท่ีสอนและรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน สามารถเลือกวิธีการสอนเทคนิคการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ กระตุน้การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตระหนักในการพฒันาการเรียนรู้ดา้น
ต่างๆ ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูเ้รียนรู้ โดย
พยายามจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ือ และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดย
ใชก้ระบวนการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และมีโอกาสในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา คือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางของการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
แกปั้ญหา การท างานเป็นทีม บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลย ี
สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน และมีเทคนิควธีิสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
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ดงันั้น สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หมายถึง ครูผูส้อนมี
ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา เพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
แกปั้ญหา การท างานเป็นทีม รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน  
 

2.2  ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
จากการสังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากต าราและบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา ดงัตารางท่ี 2.1 
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   ตารางที ่2.1   การสังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
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1. เจตคติทาง  
    วทิยาศาสตร์ 

                   9* 
 

2. การจดับรรยากาศ 
    ในหอ้งเรียน 

                   6* 
 

3. บุคลิกภาพ                    6* 
4. ภาระงาน                    2 
5. การพฒันาหลกัสูตร                    4 
6. ส่ือ นวตักรรมและ 
เทคโนโลย ี

                   11* 
 

7. ความรู้ทางวชิาชีพ                    2 
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัจจยัท่ีมีค่าความถ่ีตั้งแต่ 6 ข้ึนไป ไดแ้ก่ 
ตวัแปร ดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ดา้นการจดับรรยากาศในห้องเรียน  
และดา้นบุคลิกภาพ 

ผูว้ิจยัไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) ดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี 2) ดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 3) ดา้นการจดั
บรรยากาศในห้องเรียน และ 4) ดา้นบุคลิกภาพ โดยผูว้ิจยัขออธิบายความหมายและองค์ประกอบ            
แต่ละปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

 2.2.1 ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี              

ไวด้งัน้ี 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2559) กล่าววา่ ส่ือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยี เป็นส่ิงจ าเป็นในการพฒันาครูแบบสะเต็มศึกษา ครูจ าเป็นต้องมีทักษะด้านส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซ่ึงใน ศตวรรษท่ี 21 น้ีนบัได้
วา่มีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมาก ดงันั้นผูเ้รียนจึงควรมีทกัษะ ดงัต่อไปน้ีคือ 1) การรู้เท่าทนั
สารสนเทศ (Information Literacy) 2) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) และ 3) การรู้เท่าทนั
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 
 ชลธิชา ธนกิตตินนัท์ (2552) กล่าวว่า ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี หมายถึง ความคิด 
การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิม
ท่ีมีอยู่แลว้ ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน  เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วย ประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 
 สมจิตร ยิ้มสุด (2554) กล่าวว่า ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การน าเอา                 
ส่ิงใหม่ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ก็ตามเขา้มาใช้ในระบบ
การศึกษา เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมใหร้ะบบการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ท า
ให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยดัเวลา              
ในการเรียน เช่น การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชว้ีดีทศัน์เชิงโตต้อบ(Interactive Video) 
ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่าน้ีเป็นตน้  

เศรษฐชยั ชยัสนิท (2553) กล่าววา่  ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีหมายถึง การท า  
ส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีการใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ 
หรือองค์กร ไม่ว่าการเปล่ียนนั้นจะเกิดข้ึนจากการการพฒันาต่อยอด การเปล่ียนแปลง การประยุกต์
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หรือกระบวนการ และในหลายสาขา เช่ือกนัตรงกนัว่า การท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเป็นนวตักรรมได้นั้น 
จะตอ้งมีความ ใหม่อย่างเห็นได้ชัด และความใหม่นั้น จะตอ้งเพิ่มมูลค่าส่ิงต่างๆ ได้อีกด้วย โดย
เป้าหมายของนวตักรรมคือ การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทา ให้ส่ิงต่างๆเกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ี 
ดีข้ึน นวตักรรมก่อให้ไดผ้ลิตผล เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาส าคญัของความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ 
 สรุปไดว้า่ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ดดัแปลงและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้ได้ผลดี      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน 
 2.2.2  ปัจจยัดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของ “เจตคติทางวทิยาศาสตร์” ไวด้งัน้ี 
อเทตยา  แกว้ศรีหา และคณะ (2558) กล่าววา่ อาชีพครู เป็นอาชีพท่ีตอ้งใฝ่หาความรู้

เพื่อความกา้วหนา้ ครูจึงตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการสอนเจตคติประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ    
1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) 2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและ
อารมณ์ (Affective Component) 3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioural Component)  
  นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553) กล่าววา่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิด ความ
คิดเห็น ความศรัทธาหรือความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ อนัเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั 

นิพนธ์ ขาวเอ่ียม (2556) กล่าววา่ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ท่าทีของบุคคลท่ีมี
ต่อวิทยาศาสตร์ บุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ี
พึงพอใจหรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้

ศศิกานต์ ประเสริฐสุข (2557) กล่าววา่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง บุคคลท่ีมี
ลกัษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแสดงวา่มีวิธีการคิด ท่าที หรือพฤติกรรมท่ีแสดงต่อเน้ือหาวิชาและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้หรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการ
พิจารณา การท่ีปัจจุบนัความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจริญกา้วหน้าและเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และมีการ 
คน้พบความรู้ใหม่ๆ อีกมากมายนั้น นอกจากรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แลว้จ าเป็นจะตอ้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือ ตอ้งเกิดจากความอยากรู้อยากเห็น ช่าง
สงสัยเม่ือสงสัยก็อยากทราบค าตอบ จึงคิดหาวธีิการท่ีจะท าใหไ้ดค้  าตอบนั้น ในการท่ีจะให้ได ้ค  าตอบ
จ าเป็นตอ้งอดทนรอคอยความรู้จากความพยายามโดยไม่สนใจวา่ความรู้นั้น จะให้ประโยชน์อะไรแก่
ตนหรือไม่ คุณลักษณะเช่นน้ี เรียกว่า เจตคติทางว ิทยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ                         
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6 ประการ ดงัน้ี 1) มีความอยากรู้อยากเห็น มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์
ใหม่ๆ ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม ตระหนกัถึงความส าคญัของการแสวงหาขอ้มูล
เพิ่มเติม ช่างซกั ช่างถาม ช่างอ่าน เพื่อให้ไดค้  าตอบเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึนให้ความสนใจใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ท่ีก าลงัเป็นปัญหาส าคญัในชีวิตประจ าวนั 2) มีใจกวา้ง ยอมรับการ
วิพากษว์ิจารณ์ และยินดีให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและขอ้เท็จจริง เต็มใจท่ีจะรับรู้ความคิดใหม่ๆ เต็มใจ 
ท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่ผูอ่ื้น ตระหนกัและยอมรับขอ้จ ากดัของความรู้ท่ีคน้พบใน
ปัจจุบนั 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละมีใจเป็นกลาง สังเกตและบนัทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียง
หรืออคติไม่น าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเก่ียวขอ้งกบัการตีความหมายผลงานต่างๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ไม่ยอมให้ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตวัมามีอิทธิพลเหนือการตดัสินใดๆ มีความ
มัน่คง หนกัแน่น ต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ เป็นผูซ่ื้อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ  4) มี
ความเพียรพยายามท ากิจการงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ ไม่ท้อถอย เม่ือการทดลองมี
อุปสรรคหรือลม้เหลว มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้ 5) มีเหตุผล เช่ือในความส าคญั
ของเหตุผล ไม่เช่ือโชคลาง ค าท านาย หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได ้
แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ และหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุนั้นกบัผลท่ีเกิดข้ึนได ้ ตอ้งการท่ี
จะรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ นั้นเป็นอยา่งไร และท าไมจึงเป็นอยา่งนั้น 6) มีความละเอียดรอบคอบก่อนการ
ตดัสินใจ ใชว้ิจารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ ไม่ยอมรับส่ิงใดวา่เป็นความจริงทนัที ถา้ยงัไม่มีการ
พิสูจน์ท่ีเช่ือถือได ้หลีกเล่ียงการตดัสินใจและการสรุปท่ีรวดเร็วเกินไป 

ประวติร ชูศิลป์ (2558) กล่าววา่ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมทางดา้น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝนอบรม ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 8 ประการ คือ 1) ความอยากรู้
อยากเห็น (Curiosity) 2) ความมีเหตุมีผล (Rationality) 3) การไม่ด่วนสรุป (Suspended judgment)                
4) ความใจกวา้ง (Open–mindedness) 5) การมีวิจารณญาณ (Critical–mindedness) 6) การไม่ถือตน
เป็นใหญ่ (Objectivity) 7) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) และ 8) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน (Humility) 

 สรุปได้ว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงต่อเน้ือหาวิชาและ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการ
พิจารณา เช่น มีความอยากรู้อยากเห็น มีใจกวา้ง มีความซ่ือสัตยแ์ละมีใจเป็นกลาง มีความเพียร
พยายาม มีเหตุผล และมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 

 2.2.3 ปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของ “การจดับรรยากาศในห้องเรียน”

ไวด้งัน้ี 
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) กล่าวว่า การจดั
บรรยากาศในห้องเรียนมีความส าคญัอีกประการหน่ึง ในการจดัและตกแต่งห้องเรียน ควรยึดหลกั              
2 ประการ คือ 1) การเร้าความสนใจในการเรียน และ 2) ความมีระเบียบ ทั้งน้ีการจดัและปรับปรุง
ห้องเรียนในระดบัประถมศึกษา ตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งครูและนกัเรียน โดยยึดหลกัดงัน้ี คือ 
(1) สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจ (2) ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน (3) ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (4) ยึดถือความแตกต่างระหว่างบุคคล และ (5) ยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม 
 ภควรรณ โทมา (2555) การจดับรรยากาศในห้องเรียน หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้ม
ในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบ
วนิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 สุภาวรรณ หวงัดี (2553) กล่าวว่า การจดับรรยากาศในห้องเรียน หมายถึง การจดั
สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนให้สอดคลอ้งกบัวิชาท่ีเรียนเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจ
และจูงใจใหน้กัเรียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน  
 ปาริชาติ บุญนิธิ (2559) กล่าวว่า การจดับรรยากาศในห้องเรียน หมายถึง การจดั
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมี
ระเบียบวนิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 สรุปได้ว่า การจดับรรยากาศในห้องเรียน หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนในห้องเรียนหรือท่ีอยู่รอบๆตวั ทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดับอารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งความสามารถในการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน ของครูผูส้อนกบันกัเรียน ซ่ึงมีผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ของผูส้อนและนกัเรียนในห้องเรียน
ขณะท่ีมีการจดัการเรียนรู้  
 2.2.4  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของ “บุคลิกภาพ” ไวด้งัน้ี 

อเทตยา แกว้ศรีหา และคณะ (2558) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะภายนอกและ
ภายในอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมเป็นตัวแปรส าคัญ                        
แต่บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถส ารวจและสังเกตได ้จึงสามารถปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาให้เป็น
บุคลิกภาพท่ีดีได้ ครูจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกับการเป็นครู เพราะครูต้องเป็น
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แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ทั้ งยงัต้องเป็นผูพ้ฒันาศิษย์ให้มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมตามท่ีสังคม
ปรารถนาอีกดว้ย บุคลิกภาพของครูท่ีดี ประกอบดว้ยบุคลิกภาพ 4 ด้านใหญ่ๆ คือ บุคลิกภาพทาง
กาย ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพ เช่น รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ ลกัษณะท่าทางท่ีสง่างาม การแต่งกาย
ท่ีเหมาะสม กิริยามารยาท เป็นตน้ ดา้นวาจา เช่น การพูดดว้ยถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม ถูก
กาลเทศะ คล่องแคล่ว ไพเราะอ่อนหวาน และพูดจามีสาระมีเหตุผล ด้านการวางตัว และด้าน
อิริยาบถ บุคลิกภาพดา้นอารมณ์ เช่น การควบคุมอารมณ์ได้ดี ความสนใจผูเ้รียน การมีอารมณ์ขนั                    
ไม่เคร่งเครียดจริงจังจนเกินไป มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ยิ้มแย้ม และร่าเริงอยู่เสมอ เป็นต้น
บุคลิกภาพดา้นสังคม เช่น มีความเป็นผูน้ า ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ความมีระเบียบ
วินยั สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีการวางตวัที่เหมาะสมในสังคม 
เป็นตน้ บุคลิกภาพดา้นสติปัญญา เช่น การมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ มีการตดัสินใจท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรู้รอบตวัดี เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด
รอบคอบ มีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนด้านวิจยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยีต่างๆ มีความรู้ด้าน
เทคนิคการสอน การวดัผลประเมินผล รู้ตามหลกัสัปปุริสธรรม 7  

จกัรแกว้ นามเมือง (2555) กล่าวว่า บุคลิกภาพของครูท่ีดี ประกอบดว้ยบุคลิกภาพ               
4 ด้าน คือ บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ์ บุคลิกภาพทางสังคม และ  บุคลิกภาพทาง
สติปัญญา ดังต่อไปน้ี 1) บุคลิกภาพทางกาย ประกอบด้วย (1.1) ด้านกายภาพ หมายถึง ครูท่ีมี
บุคลิกภาพดา้นกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธา น่านบัถือ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการอยู่
ร่วมกบัลูกศิษยม์ากกวา่ครูท่ีมีบุคลิกภาพดา้นกายภาพผิดปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผิดปกติในทางท่ี
ไม่ดี ลกัษณะบุคลิกภาพทางกาย ไดแ้ก่ รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ ลกัษณะท่าทางท่ีสง่างาม การแต่ง
กายท่ีเหมาะสม คือ การแต่งกาย (รวมถึงแต่งหน้าและทรงผมดว้ย) ท่ีสะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านบัถือ 
ถูกกาลเทศะ เรียกว่า Neat and Clean กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาท่ีเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน 
นุ่มนวล สวมใสเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง เพศ วยั และผิวพรรณ มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์
ร่างกายสะอาด ผิวพรรณสดใส ใบหนา้แจ่มใส และยืน นัง่ เดิน ให้เรียบร้อยเหมาะสม (1.2) ดา้นวาจา 
หมายถึง การแสดงออกทางวาจา การพดูดว้ยน ้าเสียงท่ีแฝงดา้นเมตตา ปรารถนาดี นุ่มนวล การพูดดว้ย
ลีลาท่ีเหมาะสม ไม่ชา้ไม่เร็วจนเกินไป และรวมไปถึงการไม่พูดนอ้ยหรือเงียบขรึมจนเกินไป หรือการ
พูดมากจนน่าร าคาญ ไดแ้ก่ การพูดดว้ยถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน การพูดท่ีเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียน การพูดท่ีถูกกาลเทศะ การพูดท่ีคล่องแคล่ว ถูกอกัขระและค าควบกล ้ า การพูดท่ีไพเราะ
อ่อนหวาน พูดเสียงดงัฟังชดั และพูดจามีสาระมีเหตุผล (1.3) ดา้นการวางตวั ควรมีพฤติกรรมให้
เหมาะสมกบัฐานะ ต าแหน่งหน้าท่ี คุณวุฒิและวยัวุฒิของตน โดยมีการแสดงออกอย่างสุภาพและ
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จริงใจ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถผกูมดัน ้ าใจของบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ด หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเขา้มา
รู้จกัและสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ย (1.4) ด้านอิริยาบถ ควรมีอิริยาบถในขณะสอน ขณะท างาน ติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและผูอ่ื้นใหเ้หมาะสมเป็นสง่าราศี เป็นท่ีนิยมยกยอ่งหรือเกรงใจของคนทัว่ไปไม่วา่
จะเป็นการนัง่ การยืน การเดิน การไหว ้การท าความเคารพ ควรมีความส ารวม เป็นตน้ 2) บุคลิกภาพ
ดา้นอารมณ์ บุคลิกภาพทางอารมณ์ หมายถึง การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม มีอารมณ์มัน่คง 
เสมอตน้เสมอปลาย ซ่ึงจะแสดงออกให้เห็นทางสีหน้า แววตา ท่าทาง และวาจาให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ได ้
ประกอบดว้ย การควบคุมอารมณ์ไดดี้ ทั้งอารมณ์ดีใจ โกรธ เศร้า หรือหงุดหงิด ความสนใจผูเ้รียน 
หมายถึง มีความกระตือรือร้นท่ีจะรับรู้หรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งการแสวงหาประสบการณ์ท่ี
กวา้งขวางหลากหลาย มีความสนใจในตวัผูเ้รียน บทเรียนและวิธีสอน มีความเขา้ใจและสนใจปัญหา
ต่างๆ ของผูเ้รียน การมีอารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียดจริงจงัจนเกินไป มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ยิม้แยม้ 
และร่าเริงอยูเ่สมอ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความซ่ือสัตย ์
จริงใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร) ตรงต่อเวลา มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีงาม มีความ
มัน่ใจในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง มีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง (อคติ) มีจิตใจกวา้งขวาง ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ขยนัหมัน่เพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละ หนกัแน่น อดทนอดกลั้น และข่มใจ
ตนเองได้ มีความกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม กลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความส านึกใน
หน้าท่ีการงาน 3) บุคลิกภาพดา้นสังคม เป็นบุคลิกภาพท่ีแสดงออกให้ผูอ่ื้นพบเห็นไดใ้นสังคม การ 
เขา้สู่สังคมจึงเป็นบทบาทอยา่งหน่ึงของครู มีความเป็นผูน้ า ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม 
ความมีระเบียบวินัย ส ารวมระวงัความประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผน (ประพฤติตนเป็นแบบ 
อยา่งท่ีดี) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีการวางตวัท่ีเหมาะสมในสังคม 
มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียนและ
การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อทุกๆ คน 4) บุคลิกภาพดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพดา้นสติปัญญา หมายถึง 
การใชส้ติปัญญาในการสอน การแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้และมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การมีปฏิภาณ
ไหวพริบท่ีดี ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้หมาะสม มีการตดัสินใจท่ีดี มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความรู้รอบตวัดี มีความจ าดี เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ใน
รายวิชาท่ีสอนอย่างแท้จริง มีความรู้ด้านวิจยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยีต่างๆ มีความรู้ด้าน
เทคนิคการสอน การวดัผลประเมินผล รู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวัและเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน มีสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ เช่น ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ สามารถอบรมบ่มนิสัยผูเ้รียนให้มีศีลธรรม 
วฒันธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัยท่ีดี สามารถพัฒนาให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและก้าวทัน
เทคโนโลยี สามารถพฒันาผูเ้รียนให้คิดกวา้ง คิดไกล และมีวิจารณญาณท่ีจะวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ 
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ไดดี้ เป็นตน้ รู้ตามหลกัสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ รู้หลกัการอยูร่่วมกนั รู้หนา้ท่ี รู้หลกัความจริงของ
ธรรมชาติ รู้ความมุ่งหมายของการกระท าอนัใด รู้บทบาทภาวะหนา้ท่ี ความสามารถ หรือรู้วา่ตนควร
ท าอะไร รู้จกัประมาณตน รู้วา่เวลาไหนควรท าอะไร ตรงต่อเวลา รู้จกัทอ้งถ่ิน ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และรู้จกัความแตกต่างของบุคคล และยอมรับความคิดเห็น แสวงหาค าแนะน า ให้ค  าแนะน า
และขอ้เสนอแนะท่ีดีต่อผูเ้รียน ลงมือกระท าจนกว่าจะถูกตอ้ง ตรวจสอบความกา้วหน้าของตนเอง            
อยูเ่สมอ และหมัน่ไตร่ตรอง คิดพิจารณาตนเองอยูเ่สมอ 

ภทัธมน  มาพิจารณ์ (2559) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะภายนอกและภายในอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงมีพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรส าคญั แต่บุคลิกภาพเป็นส่ิง
ท่ีสามารถส ารวจและสังเกตได้จึงสามารถปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาให้เป็นบุคลิกภาพท่ีดีได ้                
ครูจ าเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบัการเป็นครู เพราะครูตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์              
ทั้งยงัตอ้งเป็นผูพ้ฒันาศิษยใ์หมี้บุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมตามท่ีสังคมปรารถนาอีกดว้ย การท่ีศิษยจ์ะ
ออกไปสู่สังคมและด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขนั้น ตอ้งเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมดว้ย 
อย่างไรก็ตาม สัปปุริสธรรม 7 เป็นธรรมท่ีครูสามารถใช้เป็นเคร่ืองช่วยพฒันาทั้งในการพฒันา
บุคลิกภาพของครูและสร้างเสริมค่านิยมในวิชาชีพครูไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัครูแต่ละคนว่ามี
ปัญญาและมีความพากเพียรเพียงใด 

ปราณี รัตนชูศรี (2555) กล่าวว่า บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะ
ของคนแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั อนัประกอบดว้ย รูปสมบติัหรือพฤติกรรมภายนอก และคุณสมบติั
หรือพฤติกรรมภายใน ส่วนท่ีเป็นรูปสมบติัหรือพฤติกรรมภายนอก จะเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดความ
ประทบัใจแรกพบ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนทนัทีท่ีพบเห็นว่าชอบหรือเกลียด ยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
เช่น ความรู้สึกท่ีตอ้งการจะคบเป็นเพื่อน ตอ้งการจะพูดคุยดว้ย หรือความรู้สึกท่ีไม่ถูกชะตาทั้งๆ ท่ีไม่
เคยรู้จกักนัมาก่อนเลย อีกส่วนหน่ึงเป็นคุณสมบติัหรือพฤติกรรมภายใน เป็นส่วนท่ีเป็นลกัษณะนิสัย
ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการคบหาหรือสนทนาจึงจะทราบวา่บุคคลผูน้ั้นเป็นอยา่งไร ส่วนท่ีเป็นคุณสมบติัน้ี
จะเป็นส่วนท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และความประทบัใจท่ีลึกซ้ึงกวา่รูปสมบติั และเป็นคุณสมบติัท่ีครู
ทุกคนพึงมี และตอ้งใหค้วามสนใจในการท่ีจะพฒันาใหดี้ข้ึน 

สรุปไดว้่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะการแสดงออกของครูทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สังคมและบุคลิกทางสติปัญญาและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในสถานการณ์หน่ึงๆจนเกิดเป็นนิสัยท่ียอมรับของนักเรียนและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าให้นกัเรียนยึดถือเป็นแบบอยา่งให้การนบัถือเคารพย  าเกรง ซ่ึงส่งผลให้การจดัการเรียนรู้    
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2.3  สภาพสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จงัหวดั
ปทุมธานี 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (Department of Local Administration) เป็นส่วนราชการ
ท่ีจดัตั้งข้ึนในสังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจส าคญัในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการพฒันาและใหค้  าปรึกษา แนะน าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลงั และการบริหารจดัการ เพื่อให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความเขม้แขง็และมีศกัยภาพในการใหบ้ริการสาธารณะ ทั้งน้ีอ านาจหนา้ท่ีและ
โครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545  

 สภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี     
มีจ  านวน 7 โรง ได้แก่ 1) โรงเรียนป่าง้ิว สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 2) โรงเรียน     
ดวงกมล สังกดัเทศบาลนครรังสิต 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกดัเทศบาลเมืองปทุมธานี     
4) โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกดัเทศบาลเมืองท่าโขลง 5) โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ สังกดั
เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 6) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี สังกดัเทศบาลต าบลบางกะดี และ 
7) โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 จากรายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ระดบัจงัหวดัปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา 
2559 พบว่า การประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยใชแ้บบวดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ นักบริหารการ 
ศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูปฏิบติัการสอน จดัท าข้ึนเพื่อให้สถานศึกษาน ามาใช้
ประเมินระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 การ
ประเมินสมรรถนะในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดัชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6) จึงออกแบบเคร่ืองมือเพื่อประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1) ความสามารถในการส่ือสาร 

2) ความสามารถในการคิด 
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3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดย

วเิคราะห์และไดส้ร้างข้ึนจากตวัช้ีวดัของสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน จ าแนกเป็นสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน จ านวน 5 สมรรถนะ  
 สมรรถนะ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการส่งเสริมและพฒันาดา้น
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
 1) ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง การแสดงออกในการส่งสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ถ่ายทอดเร่ืองราว ความรู้สึก ประสบการณ์ รวมถึงการเลือกรับและส่งสาร ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
 2) ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ีแปลกใหม่ของเหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆ ดว้ยเหตุผล เพื่อใช้ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 4) ความสามารถในทกัษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจดัการเผชิญกบัสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหต้นเองสามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

 5) ความสามารถด้านเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
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ตารางที ่2.2  จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้รับการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

ล าดบั 

ท่ี 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

ปทุมธานี 

จ านวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 รวม 

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 137 206 678 315 1,336 
2 เทศบาลนครรังสิต 60 47   107 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 157 208 126 62 553 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 236 200 118  554 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 83 118 30  231 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 88 87 77  252 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 102 76   178 

รวม 863 942 1,029 377 3,211 
 

แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในจงัหวดัปทุมธานี  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ อปท. 

จ านวน
นกัเรียนท่ี
เขา้สอบ 
(คน) 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการ 

ส่ือสาร คิด แกปั้ญหา ใชท้กัษะชีวติ ใชเ้ทคโนโลย ี รวม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 137 7.99 87.68 7.22 65.22 6.15 48.55 7.85 57.25 3.38 15.22 6.53 54.78 

2 เทศบาลนครรังสิต 60 6.58 65.8 5.13 51.30 4.27 42.7 5.47 54.7 3.20 32.00 6.40 49.30 

3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 157 7.57 97.45 6.40 89.17 4.94 59.87 6.03 80.25 3.68 31.21 5.72 71.59 

4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 236 7.02 70.28 5.67 56.75 5.19 51.93 5.74 57.47 3.50 35.00 5.43 54.29 

5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 83 6.13 61.30 5.00 50.00 4.24 42.40 5.03 50.30 2.98 29.80 4.68 46.80 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 88 8.48 85.15 7.06 70.60 6.10 61.90 6.98 68.75 3.67 36.65 6.46 64.61 

7 เทศบาลต าบลบางกะดี 102 8.58 80.58 7.06 70.06 5.92 50.92 7.30 70.30 4.42 40.42 6.60 66.60 

รวม 863 52.35 548.24 43.54 453.10 36.81 358.27 44.4 439.02 24.83 220.30 41.82 407.97 

คะแนนเฉล่ีย 7.48  6.22  5.26  6.34  3.55  5.97  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 13.02 0.95 13.67 0.82 7.60 1.04 10.62 0.46 8.03 0.72 9.37 

ร้อยละ   78.32  64.73  51.18  62.72  31.47  58.28 
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในจงัหวดัปทุมธานี  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ อปท. 

จ านวน
นกัเรียนท่ี
เขา้สอบ 
(คน) 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการ 

ส่ือสาร คิด แกปั้ญหา ใชท้กัษะชีวติ ใชเ้ทคโนโลย ี รวม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 206 6.46 73.79 6.34 76.21 5.45 47.57 8.75 74.27 5.17 39.32 6.43 62.23 
2 เทศบาลนครรังสิต 47 6.06 60.60 6.74 67.40 5.53 55.30 7.74 77.40 4.83 48.30 6.25 61.80 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 208 5.57 76.44 6.48 87.50 5.06 55.77 7.44 86.54 4.65 54.81 5.84 72.21 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 5.96 59.65 6.11 61.12 5.14 51.43 7.86 78.61 5.14 51.47 6.04 60.46 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 118 5.19 51.90 5.50 55.00 4.20 42.00 6.64 66.4 3.69 36.90 5.04 50.40 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 6.27 62.75 7.73 77.25 7.03 70.35 8.66 86.6 5.67 56.75 7.07 70.74 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 76 6.80 68.8 7.09 70.09 5.94 50.94 8.84 80.84 5.40 50.40 6.81 64.40 

รวม 942 42.31 453.93 45.99 494.57 38.35 373.36 55.93 550.66 34.55 337.95 43.48 442.24 
คะแนนเฉล่ีย 6.04   6.57   5.48   7.99   4.94   6.21   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 8.63 0.71 10.84 0.87 8.85 0.81 7.08 0.64 7.51 22.05 7.23 
ร้อยละ   64.85   70.65   53.34   78.67   48.28   63.18 

 
 สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ปรากฏผลโดยสรุป ดงัน้ี 
 1) จากผลการวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี โดยสรุปพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
58.28 เม่ือจ าแนกตามสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนพบว่า สมรรถนะท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ 
สมรรถนะดา้นการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 78.32 และสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สมรรถนะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.47 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า
เทศบาลเมืองปทุมธานี มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ร้อยละ 71.59 และเทศบาลเมืองล าสามแกว้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ร้อยละ 46.80 
 2) จากผลการวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี โดยสรุปพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
63.18 เม่ือจ าแนกตามสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนพบว่า สมรรถนะท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ 
สมรรถนะด้านการใช้ทกัษะชีวิต มีค่าเฉล่ียร้อยละ 78.67 และสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
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สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 48.28 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบวา่เทศบาลเมืองปทุมธานี มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ร้อยละ 72.21 และเทศบาลเมืองล าสามแกว้ มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ร้อยละ 50.40 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.3 ค่าเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกดัองคก์ร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 
ล าดบัท่ี ช่ือ อปท. จ านวนผูเ้ขา้สอบ ค่าเฉล่ีย 

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 210 45.03 

2 เทศบาลนครรังสิต 47 51.87 

3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 209 49.90 

4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 51.92 

5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 113 44.28 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 53.56 

7 เทศบาลต าบลบางกะดี 77 51.49 

ระดบัจงัหวดัปทุมธานี 943 49.72 

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 47,065 50.96 

ระดบัประเทศ 724,347 52.98 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             
ปีการศึกษา 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ าแนกตามกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 53.56 เทศบาลเมือง                
ล าสามแกว้ มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 44.28 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดบัประเทศ จ านวน 1 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 4 แห่ง 
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ตารางที ่2.4  ค่าเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกดัองคก์ร 
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

ล าดบัท่ี ช่ือ อปท. จ านวนผูเ้ขา้สอบ ค่าเฉล่ีย 
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 210 29.40 
2 เทศบาลนครรังสิต 47 45.00 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 209 39.07 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 34.93 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 113 30.71 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 37.87 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 77 32.53 

ระดบัจงัหวดัปทุมธานี 943 35.64 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 47,055 36.58 

ระดบัประเทศ 724,285 40.47 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6               
ปีการศึกษา 2559 พบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าแนกตามกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 45.00 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  
มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 59.40 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  
จ านวน 1 แห่ง แลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน 3 แห่ง 
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ตารางที ่2.5 ค่าเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกดัองคก์ร 
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

ล าดบัท่ี ช่ือ อปท. จ านวนผูเ้ขา้สอบ ค่าเฉล่ีย 
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 210 33.64 
2 เทศบาลนครรังสิต 47 34.65 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 209 39.96 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 38.97 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 113 35.86 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 37.87 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 77 42.07 

ระดบัจงัหวดัปทุมธานี 943 37.57 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 47,068 39.44 

ระดบัประเทศ 724,349 41.22 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 
ปีการศึกษา 2559 พบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ าแนกตามกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 42.07 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ปทุมธานี มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 33.64 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดบัประเทศ จ านวน 1 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 แห่ง 
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ตารางที ่2.6 ค่าเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
 วฒันธรรม สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

ล าดบัท่ี ช่ือ อปท. จ านวนผูเ้ขา้สอบ ค่าเฉล่ีย 
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 210 41.09 
2 เทศบาลนครรังสิต 47 45.81 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 209 52.37 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 45.21 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 113 40.90 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 48.36 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 77 48.21 

ระดบัจงัหวดัปทุมธานี 943 54.99 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 47,067 45.83 

ระดบัประเทศ 724,342 46.68 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                

ปีการศึกษา 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จ าแนกตามกลุ่ม

การศึกษาทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 52.37 เทศบาล

เมืองล าสามแกว้ มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 40.90 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ีย                 

สูงกวา่ระดบัประเทศ จ านวน 1 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 แห่ง 
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ตารางที ่2.7  ค่าเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)

 สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

ล าดบัท่ี ช่ือ อปท. จ านวนผูเ้ขา้สอบ ค่าเฉล่ีย 
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 210 30.34 
2 เทศบาลนครรังสิต 47 39.95 
3 เทศบาลเมืองปทุมธานี 209 31.20 
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง 200 33.60 
5 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 113 29.16 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 87 29.74 
7 เทศบาลต าบลบางกะดี 77 29.38 

ระดบัจงัหวดัปทุมธานี 943 31.91 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 47,068 31.84 

ระดบัประเทศ 724,336 34.59 
 

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6               
ปีการศึกษา 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) จ าแนกตามกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 39.95 เทศบาล
เมืองล าสามแกว้ มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 29.16 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ีย                   
สูงกวา่ระดบัประเทศ จ านวน 1 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 แห่ง 
 สรุปผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏผลโดยสรุปดงัน้ี 
 1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิเคราะห์การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยสรุปพบว่า ผลการ
วิเคราะห์การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดบัจงัหวดั มีค่าเฉล่ียร้อยละ 40.87 เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบวา่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 49.72 รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา                  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 49.55 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 37.57 และกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 35.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ีย  
ร้อยละต ่าสุด 31.91 
 2) อภิปรายผล จากการสรุปผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                
มีประเด็นส าคญัท่ีจะอภิปรายผล ดงัน้ี การสรุปผลการสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ไดก้ าหนดเกณฑผ์า่นการประเมิน คือ มีคะแนนมากกวา่ร้อยละ 50 โดยภาพรวมพบวา่
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลคะแนนการสอบ O-Net เฉล่ียร้อยละต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
 3) ขอ้เสนอแนะ จากการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน ปรากฏประเด็นท่ี
เป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนพฒันาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 1 รายการ ไดแ้ก่ การบริหาร 
งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในภาพรวมระดบัจงัหวดั
ปทุมธานี ในปีการศึกษา 2559 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งปรับปรุงกระบวนการงานวิชาการ จ านวน 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาภาษาองักฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียจากการจดัสอบต ่ากวา่ระดบัภาคกลาง 
 จากผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า สมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สมรรถนะดา้นการใช้
เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 31.47 และ 48.28 ตามล าดบั และผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลคะแนนการสอบ O-Net 
เฉล่ียร้อยละต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด คือ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์ 
 ดงันั้น สถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จึงไดน้ าแนวทาง          
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าวและเล็งเห็นถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพใหก้บันกัเรียน 

 การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา  
 2.3.1 สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

โรงเรียนวดัป่าง้ิว มีการน า STEM เขา้มาประยุกตใ์นบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูเ้รียนแบบ Active learner ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงสามารถน าความรู้
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มาประยุกตแ์กปั้ญหาและพฒันาส่ิงต่างๆ มีทศันคติและค่านิยมในเชิงสร้างสรรค ์และเป็นผูท่ี้มีทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 พร้อมกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 2.3.2 สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร 
โรงเรียนดวงกมล มีการน า STEM เขา้มาประยกุตใ์นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง สามารถน าความรู้มาประยุกต ์
แก้ปัญหาและพฒันาส่ิงต่างๆ มีทศันคติและค่านิยมในเชิงสร้างสรรค์ และสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ของตนเอง   
 2.3.3 สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง 

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีการน า STEM Education เขา้มาประยุกต์ใน
บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง                     
มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ แกปั้ญหาและพฒันาส่ิงต่างๆ มีทศันคติและ
ค่านิยมในเชิงสร้างสรรค ์และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน   

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีการน า STEM Education เขา้มาประยุกตใ์นบทเรียน
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เช่ือมโยง
แกปั้ญหาในชีวติจริงและประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 
  โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ มีการน าการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเข้ามา
ประยกุตใ์นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ เขา้ใจ
กระบวนการแกปั้ญหา การท างานเป็นทีม และเช่ือมโยงความรู้เพื่อแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้
 2.3.4 สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบล 
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี มีการน า STEM Education เขา้มาประยุกตใ์น
บทเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ
อย่างลึกซ้ึง มีทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกัษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ แกปั้ญหาและพฒันาส่ิงต่างๆ มีทศันคติและค่านิยมในเชิง
สร้างสรรค ์และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน   
 2.3.5 สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม มีการน าการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เขา้มาประยุกต์
ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ เขา้ใจกระบวนการ
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แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เพื่อ
แกปั้ญหาในชีวติจริงได ้
 

2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาค้นควา้งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจ ัยได้สรุปผลการวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.4.1 งานวจิยัในประเทศ 
  อเทตยา แกว้ศรีหา (2558) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการ
สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจดับรรยากาศในห้องเรียน และด้านบุคลิกภาพของครู 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นภาระงานของครู 2) ระดบัประสิทธิภาพการสอนของ
ครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ประสิทธิภาพการสอน
ของครูดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านการก าหนดจุดประสงค์รายวิชา ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านการ
ก าหนดเน้ือหา 3) ปัจจยัทุกด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษา เขต 32 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
สอนของครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นการจดับรรยากาศใน
ห้องเรียน ดา้นแรงจูงใจและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้นบุคลิกภาพของครู ตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นภาระ
งานของครู ส่วนดา้นเจตคติต่อการสอน ไม่แตกต่างกนั และตวัแปรพยากรณ์ดงักล่าวร่วมกนัสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนไดร้้อยละ 50.83 
 สุวรรณี เนินทอง (2558) ได้ท าการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาครูเพื่อการจดัการ
เรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



 

55 
 

มธัยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูมีความตอ้งการพฒันาครูอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ตอ้งการพฒันาดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ดา้น
ประเมินผลตามสภาพจริง ดา้นประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และอนัดบัต ่าสุดคือ 
ดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ 2) แนวทางการพฒันาครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ (2.1) ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร คือ วางแผนการจดัอบรม ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นแกนน าดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 น าความรู้ท่ีได้ไปสู่การ
ปฏิบติั นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร (2.2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ คือ ผูบ้ริหารและครู
ร่วมกนัประชุมวางแผนหาแนวทางการใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูเพื่อการพฒันาและ
ปรับปรุง น าความรู้ท่ีไดไ้ปสู่การปฏิบติั (2.3) ดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี คือ จดัอบรม ศึกษาดู
งานการผลิตและใชส่ื้อนวตักรรมการเรียนการสอนส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นการใชส่ื้อ ICT (2.4) ดา้นการส่ือสาร
ดว้ยภาษาต่างประเทศ คือ ส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การจดัให้
มีการพฒันาความรู้ในดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและภาษาจีน (2.5) ดา้นประเมินผลตามสภาพ
จริง คือ ศึกษาวธีิการวดัผลและประเมินผลตามระเบียบ วา่ดว้ยการวดัผลและประเมินผลของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และระเบียบของสถานศึกษาให้ครูเขา้มามีส่วนร่วม
ในการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล (2.6) ดา้นประกนั
คุณภาพภายใน คือ อบรมให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ครูในภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยัพบว่า 1) มีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของระบบการบริหาร
จดัการ และบทบาทหนา้ท่ีของศึกษานิเทศกผ์ูรั้บผดิชอบดา้น ICT เป็นกลุ่มงานส่งเสริม และพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 งานได้แก่ (2.1) งานส่งเสริมพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ (2.2) งานศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงท างานเช่ือมโยงกบักลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2) มีการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ี 
และโรงเรียนตามความส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อขบัเคล่ือนระบบงาน และก าหนดทิศทางใน
การปฏิบติังานดา้น ICT ควบคู่กนัไป  
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            จ ารัส อินทลาภาพร (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ในการจดัการเรียนรู้และ
ประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ีคือ 1) ศึกษาสาระส าคญัวิชาสะเต็มศึกษาให้ถ่ี
ถว้น 2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดว้ยตนเองก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
นกัเรียน 3) จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 4) จดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียน   ท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 6) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงAuthentic( Assessment) 
 นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของขา้ราชการครู สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า 1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรปัจจยั ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง ความทะเยอทะยาน เจตคติต่ออาชีพครูและการสนับสนุนของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
พฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ง 3 ดา้น มีค่าเท่ากบั 0.299 (Wilks’s Lambda=0.299) 
ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรปัจจยัดงักล่าวกบัการ
พฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูในแต่ละดา้น มีค่าเท่ากบั 0.651, 0.721 และ 0.764 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของกลุ่มตวัแปรปัจจยัท่ีส่ง 
ผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในแต่ละด้าน พบว่า ตวัแปรการรับรู้ในความ 
สามารถของตนเองส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูในดา้นวิชาชีพ ดา้นวิสัยทศัน์ 
และดา้นบุคลิกภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรความทะเยอทะยาน และ ตวัแปรการ
สนับสนุนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในด้าน
วิชาชีพ และดา้นวิสัยทศัน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ส่วนตวัแปร เจตคติ
ต่ออาชีพครูส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
บุคลิกภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นุชนภา  ราชนิยม (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อม
ของการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบัประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ 1) สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบัประถมศึกษา เครือข่าย
สะเต็มกรุงเทพมหานครพบว่า ครูมีระดบัการปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะต็มศึกษา 
ระดบัปฏิบติับางคร้ังโดยพบปัญหา คือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษาเวลาในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอและขาดงบประมาณสนบัสนุน 2) ครูส่วน
ใหญ่มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบันอ้ยทั้ง 3 ดา้น เม่ือจ าแนก
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ระดับความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการเตรียมการสอน เม่ือพิจารณาระดบัความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาตามสังกดัของโรงเรียน พบว่า มีระดบัความพร้อม
ระดบันอ้ย โดยโรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีระดบั
ความพร้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือ สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกดั
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาระดบัความพร้อมครูผูส้อนทั้ง 3 วิชา พบวา่ ครูส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบันอ้ย พบวา่ ครูวิทยาศาสตร์มีระดบัความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูคณิตศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์ 
 กญัญ์รัชการย ์นิลวรรณ (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาครูใน
การจดัการเรียนการสอนนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัการพฒันา
ของครู ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนการสอน
นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 3 ด้าน 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาครูท่ี
คน้พบ ไดแ้ก่ (1.1) ดา้นการฝึกอบรม (1.2) ดา้นการแนะน าเป็นรายบุคคล (1.3) ดา้นการสังเกตและ
ประเมิน (1.4) ดา้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา (1.5) ดา้นการแสวงหาความรู้และวิธีการดว้ย
ตนเอง (1.6) ดา้นการฝึกงานเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ (1.7) ดา้นการพฒันาตนเองระหวา่งการปฏิบติังาน และ 
(1.8) ดา้นอบรมเชิงปฏิบติัการ และจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาครูดา้นการจดัท านวตักรรม 
และเทคโนโลยกีารเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
 ศุภชยั สวา่งภพ (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอน
ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัดา้น
ครูท่ีสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 
จงัหวดัศรีสะเกษ อยูใ่นระดบัน้อยถึงมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 8 ดา้น เรียงจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ดงัต่อไปน้ี (1.1) บรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน (1.2) การวดัและประเมินผล (1.3) ความสามารถด้านวิชาการ (1.4) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับ
นกัเรียน (1.5) เจตคติ ของครูต่ออาชีพครู (1.6) บุคลิกภาพของครู (1.7) เจตคติของครูต่อนกัเรียน และ 
(1.8) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้นครูท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 3 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ บรรยากาศ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ความสามารถด้านวิชาการ และ
บุคลิกภาพของครู 
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 วสันต์ ปานทอง (2556) ได้ท าการวิจัย เร่ือง รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 1) คุณลกัษณะครูเพื่อ
ศิษยใ์นสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประกอบดว้ย คุณสมบติัท่ีส าคญั  
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม มีคุณลกัษณะ 12 ประการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะ 15 ประการ 
ด้านความรู้และทกัษะ มีคุณลกัษณะ 12 ประการ ด้านเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะ                    
5 ประการ และด้านการมีขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะและทกัษะผูเ้รียน มีคุณลกัษณะ 4 ประการ 
กระบวนการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความตอ้งการจ าเป็น ก าหนดจุดประสงคแ์ละขอบข่ายการพฒันา 
ก าหนดวธีิการพฒันา ด าเนินการพฒันา และประเมินผลการพฒันา ทั้งน้ี มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
ครูเพื่อศิษย ์9 ปัจจยั คือ เจตคติต่อวชิาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การพฒันาตนเอง 
การจดักระบวนการเรียนรู้ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ ทีมงาน วฒันธรรมการเรียนรู้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และวิธีการพฒันามี 15 วิธี คือการฝึกอบรม การดูตวัอย่างโดยการฝังตวั การศึกษาจากคู่มือ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาตนเองให้มีหลกัวิชา หลกัคิด หลกัปฏิบติั การพฒันาตนเองโดย
แสวงหาความรู้รอบดา้นแลว้สรุปขอ้เทจ็จริง การศึกษาความส าเร็จของผูร่้วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
การจดัการความรู้ การเป็นท่ีปรึกษา การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การเป็นกลัยาณมิตร รู้ทุกข์ รู้สุข 
กิจกรรมการคุยกับเพื่อนครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นเนืองนิตย์สร้างกลุ่มท่ี
หลากหลายขยายสู่ชุมชน และกิจกรรมแลกเปล่ียนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน             
2) รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วนคือ องคป์ระกอบเชิงระบบ กระบวนการพฒันา และระดบั
การพฒันาในองคป์ระกอบเชิงระบบนั้น มุ่งสู่ผลผลิตซ่ึงเนน้คุณลกัษณะครูเพื่อศิษย ์3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การปฏิบติัตน ด้านความรู้และทกัษะ และด้านการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะและทกัษะ
ผูเ้รียน ส่วนกระบวนการพฒันาครูเพื่อศิษย ์มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความตอ้งการจ าเป็น ก าหนด
จุดประสงค์และขอบข่าย ก าหนดวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันา ประเมินผลการพฒันา และระดบั
การพฒันาครูเพื่อศิษย ์3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร 3) ผลการประเมิน
รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ศุภวฒัน์ ทรัพยเ์กิด (2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงประมวลผลด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี ผลการวิจยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
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ประกอบดว้ย กระบวนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซ่ึงน ามาใชร่้วมกบัชุดอุปกรณ์ IPST Box เป็น
กิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัสร้างช้ินงานอย่างเป็นขั้นตอน หลงัจากจดักิจกรรมในวงจร
ปฏิบติัท่ี 1 นกัเรียนเร่ิมน าทกัษะด้านการคิดเชิงประมวลผลมาใช้ในการลงมือแกปั้ญหาและสร้าง
ช้ินงานตามขั้นตอนทางวศิวกรรม ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ในวงจรปฏิบติัท่ี 2 เปิดโอกาสให้นกัเรียน
สร้างช้ินงาน เพื่อแกปั้ญหาท่ีตนเองสนใจ รวมทั้งเนน้ให้นกัเรียนท างานร่วมกนั ท าให้ช้ินงานท่ีสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือจบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วงจรปฏิบติั พบวา่ นกัเรียนเร่ิมน าทกัษะการคิด
เชิงประมวลผล มาช่วยในการเขียนโปรแกรมไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเพื่อใชใ้นการเขียนโปรแกรมได ้2) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการคิดเชิงประมวลผลเพิ่มข้ึนจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังแรก ซ่ึงดา้นท่ีมีพฒันาการโดดเด่นท่ีสุด คือ การก าหนดสาระส าคญั 
หรือการน าทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์มาสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามากท่ีสุด ท่ีโดดเด่นท่ีสุดก็คือ ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนท่ี
สนุกสนาน และกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ 
 2.4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 Fan (2013) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง มุมมองสะเตม็ศึกษาของนกัการศึกษาในประเทศต่างๆ 
มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาความหมายของสะเต็มศึกษาในความเขา้ใจของนกัการศึกษา
ในประเทศต่างๆ 2) เพื่อศึกษาหลกัในการจดัการศึกษารูปแบบสะเต็มศึกษาของปะเทศต่างๆ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัการศึกษา จ านวน 20 คน จาก 20 ทวีป ท่ีร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาคพื้นแปซิฟิก และเป็นนกัวิชาการท่ีมีผลงานในประชาคมเทคโนโลยีกบัการศึกษา ใช้วิธีการเก็บ 
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า 1) ปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาของ 
ประเทศต่างๆ คือ ความตระหนกัถึงการแข่งขนัทางแรงงานในอนาคต ความตอ้งการพฒันาทกัษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน ตามล าดับ 2) ประเทศส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา
ตามล าดบั จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิชาสะเต็มศึกษา 1 วิชา นอกจากน้ีบางประเทศ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยจัดวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลักและบูรณาการ
สอดแทรก 3 วชิาสะเตม็ในการจดัการเรียนการสอน 3) ประเทศส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอนรูปแบบ
สะเตม็ศึกษาในระดบัอนุบาล-มธัยมศึกษา และมหาวทิยาลยั ตามล าดบั 
 Kärkkäinen (Kärkkäinen, 2013) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนรูปแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โดยศึกษาต ารา หนงัสือ บทความและงานวิจยั ท าการ
วิเคราะห์ เน้ือหาเพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่า เทคโนโลยีการศึกษาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัการสอนรูปแบบสะเตม็ศึกษามีลกัษณะอยา่งไร จากผลการวจิยัพบวา่ เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีจะ
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ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ไดแ้ก่ การใช้เกมในการ
จดัการเรียนการสอน ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเสมือนจริง ประกอบกบัการประเมินผล
ระหวา่ง เรียนและการประเมินทกัษะของนกัเรียน จะช่วยส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ                
สะเตม็ศึกษาใหดี้ข้ึนได ้

 Rush (Rush, 2012) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษารูปแบบโครงงาน โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน
ศึกษารูปแบบโครงงานให้มีประสิทธิภาพ เก็บขอ้มูล โดยศึกษาต ารา หนงัสือ บทความงานวิจยั และ
ท าการวิเคราะห์เน้ือหา โดยผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบ
โครงงานท่ีดี ตอ้งเป็นโครงงานท่ีนกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ในห้องเรียนสู่ความรู้ อีกทั้งครูตอ้งเป็น              
ผูท่ี้รู้รอบ เพื่อสามารถใหค้ าแนะน าท่ีหลากหลายแก่นกัเรียนได ้
 Brown et al. (R. Brown, & Merrill, C., 2011) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพการรับรู้ 
เก่ียวกบัสะเตม็ศึกษาของครูและผูบ้ริหารท่ีเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสะเตม็ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาสภาพการรับรู้เก่ียวกบัสะเต็มศึกษาของครูและผูบ้ริหารท่ีเขา้ศึกษา
หลกัสูตรสะเต็มศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูและผูบ้ริหารท่ีเขา้ศึกษาหลกัสูตร
สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ จ านวน 200 คน โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล จากการ
วิจยัพบวา่ 1) ครูและผูบ้ริหารท่ีเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสะเต็มศึกษาขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา 2) ครูและผูบ้ริหารท่ีเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสะเต็มศึกษา
ไม่สามารถอธิบายลกัษณะการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเตม็ศึกษาท่ีชดัเจนได ้

 Diaz & King (Diaz & King, 2007) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ลกัษณะของหลกัสูตรสะเต็ม
ศึกษาแบบสืบสอบท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีดีข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาลกัษณะของหลกัสูตรสะเต็มศึกษาแบบสืบสอบท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาท่ีดีข้ึน ท าการศึกษาต ารา หนังสือ บทความและงานวิจยั ท าการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั 
พบวา่ หลกัสูตรแบบสืบสอบท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไดดี้ 5 ประการ มีลกัษณะ 
คือ 1) นกัเรียนมีตวัเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกท าช้ินงานหรือโครงงานของตน 2) นกัเรียนได้
ค  าแนะน าหรือค าอธิบายท่ีชดัเจน ไม่คลุมเครือ 3) นักเรียนมีโอกาสในการคิดวิธีแกปั้ญหาหรือครือ 
ออกแบบรูปแบบการแก้ปัญหาของตนเอง โดยได้รับค าแนะน าจากครูหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน                
4) จดัการเรียนการสอนแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยเปิดโอกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในประเด็นท่ีตน
สนใจ 5) จดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการเรียนรู้ท่ีแตกต่างของนกัเรียนแต่ละบุคคล 



 

61 
 

 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ของครู ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดา้นการจดับรรยากาศในห้องเรียน ดา้นบุคลิกภาพ 

ดา้นภาระงาน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีและดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 

 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 ในการวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
 3.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้ดงัน้ี 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
ระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 7 โรง โดยให้
ขอ้มูลท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 21 คน และ ครูผูส้อน 389 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 410 คน (ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560) 
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% และมีความคลาดเคล่ือน ±1% (ศิริชัย               
กาญจนวาสี; ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข, 2551) ไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 327 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ปรากฏดงัตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
สังกดั  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  
อบจ. 63 56 

เทศบาลนคร 58 52 
เทศบาลเมือง 185 127 

เทศบาลต าบล 56 48 

อบต. 48 44 
รวม 410 327 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัได้
สร้างและพฒันาข้ึนภายใตก้รอบแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ อายุราชการ ระดบั
การศึกษา และขนาดโรงเรียน ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ประกอบดว้ย                   
1) ดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 2) ดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 3) ดา้นการจดับรรยากาศใน
ห้องเรียน และ 4) ดา้นบุคลิกภาพ โดยใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลของ เบสท ์(Best, 1993, p.247) ได้
ก าหนดค่าคะแนนของคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัมาก   

 3   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ประกอบดว้ย 1) ความรู้ (Knowledge) 
และ 2) ทกัษะ (Skill) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลของ เบสท์ (Best, 1993, p.247) ไดก้  าหนดค่า
คะแนนของคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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 5   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัมาก   

 3   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมอื 
 3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั        
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู 
 3.3.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาเพื่อด าเนินการ
สร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 3.3.3 วเิคราะห์ขอ้ค าถาม เพื่อสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของเน้ือหาและส านวนภาษาท่ีใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ต่อไปเพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือต่อไป 
 

3.4  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.4.1 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา 
เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของเคร่ืองมือ และน ามาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

   1) ผศ.ดร.ปริญญา   มีสุข          อาจารยป์ระจ าสาขาเทคนิคศึกษา   
                                                                             ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                                                    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

  2) ดร.สุกญัญา   บุญศรี      อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
                                                    ภาควชิาการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                                                             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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  3) ดร.ลมยัพร   แหล่งหลา้      ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัอมรินทราราม   
                                                                             กรุงเทพมหานคร 

  4) ดร.เดชา   พวงงาม                    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี   
                                                                             จงัหวดัปทุมธานี 

  5) นาวาโทหญิง ดร.สุวพกัตร์  เวศมว์บิูลย ์
                              หวัหนา้ฝ่ายวิจยัและแผนพฒันา วทิยาลยัพยาบาล   

                                                                                กองทพัเรือ กรมแพทยท์หารเรือ   
  การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   +1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
     0 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
    -1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
 3.4.2 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้ไปทดลองใช ้(try out) โดยใช้
กลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลทั้งหมด จึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีบริบทใกลเ้คียง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 30 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 3.4.3 น าแบบสอบถามจากการทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมัน่  (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยพิจารณาค่าความเท่ียงตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป โดยแบบสอบถามมีขอ้ค าถาม 44 ขอ้ ในการ
พิจารณาค่าความเท่ียง พบว่า ค่าความเท่ียงท่ี 0.6 มีจ  านวน 9 ขอ้ ค่าความเท่ียงท่ี 0.8 มีจ  านวน 20 ขอ้ 
และค่าความเท่ียงท่ี 1.0 มีจ  านวน 15 ข้อ ผูว้ิจยัได้ก าหนดให้มีการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยน า
แบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปทดสอบความเท่ียง กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ฉบบั ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) จะมิใช่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีน ามาศึกษาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวเิคราะห์ร้อยละ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิรวมทั้งฉบบั .95 

 3.4.4 ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือในการวิจยัท่ีมีความสมบูรณ์ แลว้น าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 ติดต่อประสานงานกบังานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปยงัสถานศึกษา               
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.5.2 น าแบบสอบถามพร้อมทั้งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งก าหนดวนั เวลา เพื่อเก็บแบบสอบถามคืน 
โดยผูว้จิยัเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 3.5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.6.1 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั
และลงรหสั เพื่อน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 3.6.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูประถมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการให้ความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ขอ้มูลของ เบสท ์(Best, 1993, p.247) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 การวิ เคราะ ห์ข้อมูลแบบสอบถาม เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
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ปทุมธานี โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการให้ความหมายของ
คะแนนเฉล่ียแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลของ เบสท ์
(Best, 1993, p.247) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง     ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 4 ผลการวิ เคราะ ห์ ข้อมูล เ ก่ี ยวกับความสัมพัน ธ์ระหว่า ง ปัจจัยกับ
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยใชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) (Hinkle et al., 1998, p.120) 
ดงัน้ี 
       ค่า  r  อยูใ่นช่วง .90 ถึง 1.00 หรือ -.90 ถึง -1.00  หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ 
       ระดบัสูงมาก 
       ค่า  r  อยูใ่นช่วง .70 ถึง .90 หรือ -.70 ถึง -.90 หมายความวา่  มีความสัมพนัธ์ 
       ระดบัสูง 
       ค่า  r  อยูใ่นช่วง .50 ถึง .70 หรือ -.50 ถึง -.70 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ 
       ระดบัปานกลาง 
       ค่า  r  อยูใ่นช่วง .30 ถึง .50 หรือ -.30 ถึง -.50 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ 
       ระดบันอ้ย 
       ค่า  r  อยูใ่นช่วง .00 ถึง .30 หรือ -.00 ถึง -.30 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ 
       ระดบันอ้ยมาก 
  ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ดว้ยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ แบบน าตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ (Multiple Regression by Enter) 
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3.7  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี                          
 3.7.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
 3.7.2 ค่าความถ่ี (Frequency)  
 3.7.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 3.7.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.7.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 3.7.6 การใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบน าตัวแปรทั้ งหมดเข้าสมการ (Multiple 

Regression Method by Enter) 
 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั แบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้                 

สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและตวัแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์
ทางสถิติท่ีใชแ้ทนตวัแปรดงักล่าวในการน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
  ̅ แทน  คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n          แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
 S.E.b แทน  ความคลาดเคล่ือนของสัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ 
 R แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์พหุคูณ 
 R2 แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 b             แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับค่าเป็นตวัแปรมาตรฐาน 
 r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 * แทน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ** แทน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 x แทน  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 x1 แทน  ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
 x2 แทน  ปัจจยัดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 x3 แทน  ปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
 x4 แทน  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
 y แทน  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
  ̂ แทน  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูท่ีไดจ้ากการ 
   พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Z แทน  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูท่ีไดจ้ากการ 
   พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 SS แทน  ค่าผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 MS แทน  ค่าความแปรปรวน 
 df        แทน  ชั้นของความอิสระ 
 F แทน  ค่าสถิติแจกแจงแบบเอฟ 
 VIF แทน  ค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน 
 Tolerance แทน  ค่าความคงทนของการยอมรับ 
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ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้ ิจ ยัได ้เก ็บแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน และสังกดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  
 ประสบการณ์ในการท างาน  

 สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
42 

285 
12.80 
87.20 

2. อาย ุ 20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

16 
54 

233 
24 

4.90 
16.50 
71.30 
7.30 

3. ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

277 
50 

84.70 
15.30 

4. ต  าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

7 
14 

306 

2.10 
4.30 

93.60 
5. ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี 

5 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
มากกวา่ 30 ปี 

11 
94 

191 
25 
6 

3.40 
28.70 
58.40 
7.60 
1.80 

 รวม 327 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.20 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 12.80 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.30 
รองลงมา มีอายุระหว่าง 31–40 ปี และระหว่าง 51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ 7.30 ตามล าดบั 
ดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.70 และระดบัปริญญาโท 
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คิดเป็นร้อยละ 15.30 ดา้นต าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.60 ดา้นประสบการณ์                  
ในการท างาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ระหวา่ง 11–20 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมามี
ประสบการณ์การท างาน ระหว่าง 5–10 ปี และระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.70 และ 7.60 
ตามล าดบั  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี  
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และ             
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 ของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

 

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
ระดบัปฏิบติั  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ครูมีความเขา้ใจแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
2. ครูมีความรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วศิวกรรม และ                      
    เทคโนโลย ี
3. ครูพฒันาตนเองจากการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา      
    เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
4. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาได ้
5. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได ้
6. ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได ้
7. ครูใชเ้ทคนิคการสอนแบบ PBL , Active Learning 
8. ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูสามารถท างานเป็นทีมได ้
9. ครูส่งเสริมนกัเรียนใหรั้กในการศึกษาหาความรู้ 
10. ครูน าแนวทางการแกปั้ญหา เช่ือมโยงใหน้กัเรียนรู้จกั 
       แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้

4.41 
 

4.26 
 

4.42 
4.49 
4.54 
4.36 
4.35 
4.56 
4.39 

 
4.44 

0.55 
 

0.68 
 

0.55 
0.50 
0.49 
0.53 
0.68 
0.49 
0.52 

 
0.55 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

 4.42 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.42, 
S.D.=0.55) เม่ือพิจารณารายประเด็น  พบว่า ประเด็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูสามารถ
ท างานเป็นทีมได ้( ̅=4.56, S.D.=0.49) 2) ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได ้( ̅=4.54, 
S.D.=0.49) 3) ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ ( ̅=4.49, S.D.=0.50) 4) ครูน าแนว
ทางการแกปั้ญหา เช่ือมโยงให้นกัเรียนรู้จกัแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้( ̅=4.44, S.D.=0.55) 5) ครู
เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=4.42, 
S.D.=0.55) 6) ครูมีความเขา้ใจแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=4.41, S.D.=0.55)              
7) ครูส่งเสริมนกัเรียนใหรั้กในการศึกษาหาความรู้ ( ̅=4.39, S.D.=0.52) 8) ครูสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการได ้( ̅=4.36, S.D.=0.53) 9) ครูใช้เทคนิคการสอนแบบ PBL, Active Learning 
( ̅=4.35, S.D.=0.68) และประเด็นสุดทา้ย 10) ครูมีความรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลย ี( ̅=4.26, S.D.=0.68)  

 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกีย่วข้องกบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้              
สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅)
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.3 – 4.7 
 

ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดั 
 การเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี             
                    โดยภาพรวม 

ปัจจยั 
ระดบัปฏิบติั 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
2. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
3. การจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
4. บุคลิกภาพ 

4.44 
4.40 
4.46 
4.42 

0.51 
0.48 
0.49 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.43 0.49 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.43, S.D.=0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย พบวา่ ปัจจยั
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ( ̅=4.46, S.D.=0.49) 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี ( ̅=4.44, S.D.=0.51) และปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
( ̅=4.42, S.D.=0.49) ส่วนปัจจยัด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
( ̅=4.40, S.D.=0.48) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริม 
 การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

 

ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
ระดบัปฏิบติั  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ครูสามารถออกแบบส่ือท่ีส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนรู้ 
2. ครูสามารถประดิษฐส่ื์อใหม่เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมี  
    ประสิทธิภาพ 
3. ครูสามารถดดัแปลงส่ือเดิมใหมี้ความทนัสมยัและ 
    ใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
4. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดัท าส่ือการจดัการเรียนรู้ 
5. ครูมีการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ยทููปในการจดัการเรียนรู้ 
6. ครูสามารถออกแบบโครงงานส่ิงประดิษฐ ์

4.61 
4.46 

 
4.45 

 
4.56 
4.49 
4.40 

0.48 
0.53 

 
0.53 

 
0.49 
0.51 
0.53 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

7. ครูน าส่ิงประดิษฐจ์ากโครงงานมาเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดัท าส่ือท่ีทนัสมยั 

4.21 
4.34 

0.53 
0.48 

มาก 
มาก 

รวม 4.44 0.51 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มี
ค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.44, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ ประเด็นส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) ครู
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สามารถออกแบบส่ือท่ีส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนรู้ ( ̅=4.61, S.D.=0.48) 2) สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูจดัท าส่ือการจดัการเรียนรู้ ( ̅=4.56, S.D.=0.49) 3) ครูมีการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต ยูทูปในการจดัการ
เรียนรู้ ( ̅=4.49, S.D.=0.51) 4) ครูสามารถประดิษฐ์ส่ือใหม่เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ               
( ̅=4.46, S.D.=0.53) 5) ครูสามารถดดัแปลงส่ือเดิมให้มีความทนัสมยัและใช้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน ( ̅=4.45, 
S.D.=0.53) 6) ครูสามารถออกแบบโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ( ̅=4.40, S.D.=0.53) 7) สถานศึกษาส่งเสริม
ใหค้รูจดัท าส่ือท่ีทนัสมยั ( ̅=4.34, S.D.=0.48) และประเด็นสุดทา้ย 8) ครูน าส่ิงประดิษฐ์จากโครงงาน
มาเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ ( ̅=4.21, S.D.=0.53)  
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง 
 ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

 

ปัจจยัดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
ระดบัปฏิบติั  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ครูใชค้วามรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมี เพื่อก าหนดแนวคิด 
    ในเร่ืองต่างๆ 
2. ครูแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
3. ครูหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัผลท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ 
    ต่างๆ 
4. ครูมีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ 
5. ครูมีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้ 
6. ครูไม่ทอ้ถอย เม่ือมีอุปสรรคหรือลม้เหลวในการท างาน 
7. ครูปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ 
8. ครูใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ 

4.53 
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0.50 

 
0.50 
0.48 
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มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.40 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจยัดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ีย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.40, S.D.=0.48) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ ประเด็นส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ครูใชค้วามรู้เดิม
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และประสบการณ์ท่ีมี เพื่อก าหนดแนวคิดในเร่ืองต่างๆ ( ̅=4.53, S.D.=0.50) 2) ครูแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ( ̅=4.48, S.D.=0.50) 3) ครูหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัผลท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ต่างๆ ( ̅=4.45, S.D.=0.50) 4) ครูมีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ ( ̅= 
4.41, S.D.=0.50) 5) ครูมีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้ ( ̅=4.39, S.D.=0.48) 6) ครูไม่
ทอ้ถอยเม่ือมีอุปสรรคหรือล้มเหลวในการท างาน ( ̅=4.36, S.D.=0.48) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7) ครูใช้
วจิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ ( ̅=4.36, S.D.=0.48) และประเด็นสุดทา้ย 8) ครูปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งสมบูรณ์ ( ̅=4.29, S.D.=0.47) 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการ 
 ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

 

ปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 
ระดบัปฏิบติั  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ครูกระตุน้ใหก้ าลงัใจนกัเรียนใหท้ างานไดส้ าเร็จ 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีมีคุณค่า 
    ต่อตนเอง 
3. ครูเป็นมิตรกบันกัเรียน 
4. ครูใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 
5. ครูใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั 
6. นกัเรียนมีความสุขในการเรียน 
7. ครูฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหนา้ท่ีของตนเองอยา่งมีขอบเขต 
8. ครูสร้างบรรยากาศกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  
    เม่ือท างานประสบผลส าเร็จ 
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รวม 4.46 0.49 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มี
ค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.46, S.D.=0.49) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา่ ประเด็นส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ครูเป็น
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มิตรกบันกัเรียน ( ̅=4.63, S.D.=0.48) 2) ครูใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา ( ̅=4.59, S.D.=0.49) 
3) ครูใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั ( ̅=4.56, S.D.=0.49) 4) ครูสร้างบรรยากาศกระตุน้
ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจเม่ือท างานประสบผลส าเร็จ ( ̅=4.53, S.D.=0.51) 5) นกัเรียนมีความสุข
ในการเรียน ( ̅=4.42, S.D.=0.50) 6) ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนให้ท างานได้ส าเร็จ ( ̅=4.38, 
S.D.=0.50) 7) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ( ̅=4.33, 
S.D.=0.47) และประเด็นสุดทา้ย 8) ครูฝึกให้นกัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหน้าท่ีของตนเองอย่างมีขอบเขต 
( ̅=4.31, S.D.=0.52) 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง 
 ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี                      

 

ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
ระดบัปฏิบติั  

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. ครูมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
2. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
3. ครูมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน 
4. ครูไดรั้บการยอมรับนบัถือ และศรัทธาจากเพื่อนร่วมงาน 
5. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ครูสามารถควบคุมอารมณ์ได ้
    เป็นอยา่งดี 
6. ครูมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีอารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียด   
    จริงจงัจนเกินไป 
7. ครูมีความเป็นผูน้ า 
8. ครูสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
9. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ครูสามารถใชส้ติปัญญา 
    ในการแกปั้ญหาได ้
10. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีครูตอ้งตดัสินใจ ครูสามารถตดัสินใจ 
      เลือกทางท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( ̅=4.42, S.D.=0.49) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติั 
งาน ครูสามารถใช้สติปัญญาในการแกปั้ญหาได ้( ̅=4.50, S.D.=0.50) 2) ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสมกบักาลเทศะ ( ̅=4.47, S.D.=0.50) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3) ครูมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย สุภาพ
อ่อนโยน ( ̅=4.47, S.D.=0.50) 4) ครูมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีอารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียด
จริงจงัจนเกินไป ( ̅=4.43, S.D.=0.49) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5) ครูมีความเป็นผูน้ า ( ̅=4.43, S.D.=0.49) 
และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6) เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีครูต้องตดัสินใจ ครูสามารถตดัสินใจเลือกทางท่ีมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ( ̅=4.43, S.D.=0.50) 7) ครูมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
( ̅=4.40, S.D.=0.49) 8) ครูสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ ( ̅=4.39, S.D.=0.48) 9) เม่ือเกิดปัญหา               
ในการปฏิบติังาน ครูสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ( ̅=4.37, S.D.=0.49) และประเด็นสุดทา้ย 
10) ครูไดรั้บการยอมรับนบัถือ และศรัทธาจากเพื่อนร่วมงาน ( ̅=4.31, S.D.=0.46)  

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักับประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยน าตวัแปร
พยากรณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (X2) ปัจจยัการ
จดับรรยากาศในหอ้งเรียน (X3) ปัจจยับุคลิกภาพ (X4) และประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูประถมศึกษา (y) มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) โดยแสดงผลดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 
 สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 y 
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) 1.000     
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (X2)    0.820** 1.000    
การจดับรรยากาศในหอ้งเรียน (X3)   0.806** 0.703** 1.000   
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ตารางที ่4.8  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยักบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 ของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี (ต่อ) 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 y 
บุคลิกภาพ (x4)   0.947** 0.779** 0.794** 1.000  
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
ของครูประถมศึกษา (y) 

0.978** 0.823** 0.816** 0.969** 1.000 

**p<.01 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ตวัแปรปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู (X) คือ ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี  (X1) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (X2) 
ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน (X3) และปัจจยับุคลิกภาพ (X4) กบัผลประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา (y) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกและอยู่ในระดบัปาน
กลางถึงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระหวา่ง 0.703 
ถึง 0.978  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู (X1 -X4) กบัตวัแปรผลประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู (y) พบว่า คู่ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) มากท่ีสุด (rx1y=0.978) รองลงมาคือ ปัจจยับุคลิกภาพ (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
(r) (rx2y=0.969) และปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) (rx4y=0.823) 
ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้                 
สะเตม็ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยน าตวัแปรพยากรณ์ 
ได้แก่ ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (X2) ปัจจยัการจดั
บรรยากาศในห้องเรียน (X3) ปัจจยับุคลิกภาพ (X4) และประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู (y) มาวิเคราะห์หาค่าสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis by Enter) น าเสนอ
รายละเอียดผลดงัตารางท่ี 4.9 – 4.11 ดงัน้ี 
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 ผลการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอย ดงัน้ี 
 1) ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีมาตราวดัเป็น Interval ซ่ึงก าหนดเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 2) ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปกติ ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 327 คน ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 30 จึงถือไดว้่าขอ้มูลมี
การแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 
 3) ตรวจสอบค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์ พบว่า มีค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือน (Residual) = .001 และมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (sig. = .000) 
 
ตารางที ่4.9  ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน 

Model SS df MS F Sig. 
Regression 10.185 4 2.546 3387.658 .000 
Residual 0.242 322 .001   

Total 10.427 326    
 
 4) ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั โดยการตรวจสอบจากค่าความคงทนของ
การยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน (VIF) 
 
ตารางที ่4.10  ค่าความคงทนของการยอมรับ(Tolerance) และมีค่าปัจจยัการขยายตวัของความ 
 แปรปรวน (VIF) ของตวัแปรตน้ในดา้นต่างๆ 

ตวัแปร Tolerance VIF 
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) .083 12.111 
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (X2)    .322 3.105 
การจดับรรยากาศในหอ้งเรียน (X3)   .336 2.976 
บุคลิกภาพ (X4)   .101 9.914 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) 
ไม่นอ้ยกวา่ 0.2 และมีค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน (VIF) นอ้ยกวา่ 10 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ 
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ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีลกัษณะเป็น Multicollinearity คือ ไม่เกิดความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร
อิสระ 
 5) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple 
Regression Analysis by Enter) ดว้ยวธีิน าตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ค่าสมการถดถอยพหุคูณ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 ของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

ตวัแปร b S.E.b B t Sig. 
Constant .052 .042  1.227 .221 
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) .518 .029 .519 17.571 .000 
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (X2)    .063 .017 .057 3.780 .000 
การจดับรรยากาศในห้องเรียน (X3)   .033 .013 .037 2.495 .013 
บุคลิกภาพ (X4)   .396 .026 .405 15.145 .000 

R2 = .797 ,  R = .889 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

ครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากบั .889 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .797 หมายถึง ตวัพยากรณ์ทุกตวัร่วมกนั
พยากรณ์ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูไดร้้อยละ 79.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยมากท่ีสุด คือ ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ เท่ากบั 0.518 รองลงมาคือ ปัจจยับุคลิกภาพ  (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.396 และปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั 0.063 และปัจจยั
การจดับรรยากาศในห้องเรียน (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั 0.033 ตามล าดบั สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 
 

   ̂  =  0.052 + 0.518 x1 +  0.396 x4+ 0.063 x2 + 0.033x3   
 

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 

  Zy' =  0.519 x1 + 0.405 x4 + 0.057 x2 + 0.037 x3   
 

 จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี หมายถึง หากปัจจัยส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี (X1) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู เพิ่มข้ึน 
1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 0.519 
หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูดา้น
อ่ืนๆ ใหค้งท่ี 

 2) ปัจจยับุคลิกภาพ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี หมายถึง หากปัจจยับุคลิกภาพ (X4) ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู เพิ่มข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครู (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 0.405 หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี 

 3) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี หมายถึง หากปัจจยัเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ (X2) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู เพิ่มข้ึน 1 หน่วย
มาตรฐาน จะท าให้ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 0.057 หน่วย
มาตรฐาน เม่ือควบคุมปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูดา้นอ่ืนๆ ให้
คงท่ี 

 4) ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี หมายถึง หากปัจจยัการจดั
บรรยากาศในห้องเรียน (X3) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครู 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าใหป้ระสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 
0.037 หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
ดา้นอ่ืนๆ ใหค้งท่ี  



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี                      
2) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี และ 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ใชว้ิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 327 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังน้ี 1) ค่าร้อยละ(Percentage) 2) ค่าความถ่ี
(Frequency) 3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 5) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Peroduct Moment Correlation Coeffcient) และ 6) การใชก้าร
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบน าตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ (Multiple Regression Method by Enter)  
 

5.1  สรุปผลการวจิัย  
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 จากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ   
41 - 50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 – 20 ปี  
จากวตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 1 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี คือ 1) ผูบ้ริหารและครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครู
สามารถท างานเป็นทีมได้ 2) ผูบ้ริหารและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได ้                     
3) ผูบ้ริหารและครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได ้และล าดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารและ
ครูมีความรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วศิวกรรมและเทคโนโลย ีตามล าดบั 
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 วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ ปัจจยับุคลิกภาพ ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน และปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็น    
รายดา้น พบวา่ 

 1) ปัจจยับุคลิกภาพ มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัประเด็นขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
2) ผูบ้ริหารและครูมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน 3) เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารและครูสามารถใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาได ้และล าดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารและครูไดรั้บ
การยอมรับนบัถือและศรัทธาจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั 

 2) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและครูสามารถออกแบบส่ือท่ีส่งเสริม
ประสิทธิผลการเรียนรู้ 2) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูจดัท าส่ือการจดัการเรียนรู้ 3) ผูบ้ริหารและครูมีการ
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ยทููปในการจดัการเรียนรู้ และล าดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารและครูน าส่ิงประดิษฐ์จาก
โครงงานมาเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั 

 3) ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ประเด็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและครูเป็นมิตรกบันกัเรียน 2) ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา 3) ผูบ้ริหารและครูให้ความส าคญักบันกัเรียนทุกคน             
เท่าเทียมกนั และล าดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารและครูฝึกให้นกัเรียนรู้จกัสิทธิหน้าท่ีของตนเองอย่างมี
ขอบเขต ตามล าดบั 

 4) ปัจจยัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัประเด็น
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและครูใชค้วามรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมีเพื่อ
ก าหนดแนวคิดในเร่ืองต่างๆ 2) ผูบ้ริหารและครูแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ                   
3) ผูบ้ริหารและครูหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัผลท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ และล าดบัสุดทา้ย 
คือ ผูบ้ริหารและครูปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ ตามล าดบั 

 วตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ตวัพยากรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยากรณ์
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี ไดร้้อยละ 95.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
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ของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกมากท่ีสุดคือ ปัจจัยส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี รองลงมาคือ ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ปัจจยับุคลิกภาพ และปัจจยัการจดับรรยากาศ
ในหอ้งเรียน ตามล าดบั สามารถพยากรณ์การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ไดร้้อยละ 95.9 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 
 

   ̂ =  0.052 + 0.518 x1 +  0.396 x4 +  0.063 x2 +  0.033 x3 
 

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี 
 

  Z  =  0.519 x1 + 0.405 x4 + 0.057 x2 + 0.037 x3   
 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัอภิปรายผลจากประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 5.2.1 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ ครูท่ีปฏิบติัการสอน และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติั
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ปัจจุบนัสถานศึกษาทุกสังกดัมีการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงตั้งเป้าหมายในการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทนัโลก และการ
พฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สามารถเลือกรับ 
ประยกุตใ์ช ้และพฒันาเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีได ้
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถพฒันาชีวิตของตนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2559) ได้วิจัยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและ
ความกา้วหนา้ในศตวรรษท่ี 21 สะเต็มศึกษายงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี ฉะนั้น การฝึกประสบการณ์ให้กบันกัศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถจดัการ
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เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนได ้จึงเป็นความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั อเทตยา แกว้ศรีหา (2558) ไดว้ิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน และดา้นการก าหนดจุดประสงคร์ายวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนด
จุดประสงค์รายวิชาท่ีปฏิบติัการสอนได้ รวมถึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรทิพย ์ศิริภทัราชัย 
(2556) ไดว้ิจยั STEM Education กบัการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ความเจริญกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลการวจิยัเก่ียวกบัสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้กระบวนทศัน์ทางการศึกษาเปล่ียนแปลงไป การจดัการศึกษาทุกระดบัเนน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบ
วจิารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพฒันาทกัษะการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ 
และการมีทกัษะทางสังคม แนวโนม้การจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งบูรณาการทั้งดา้นศาสตร์ต่างๆ และ
บูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท าให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนจะ
เห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงเป็นการ
เตรียมผูเ้รียนในการเรียนต่อไปในชั้นสูงข้ึน เกิดการเพิ่มโอกาสการท างานในอนาคต การเพิ่มมูลค่า
และการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้ 

 ประเด็น ผูบ้ริหารและครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูสามารถท างานเป็นทีมได ้มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนไดผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาศกัยภาพ
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ท าให้เกิดความรัก ความเขา้ใจ ความผกูพนั และมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถท างานเป็นทีมได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุวรรณี เนินทอง (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาครูเพื่อ
การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ โดยผูบ้ริหารและครูร่วมกนัประชุมวางแผน
หาแนวทางการใช้เทคนิคการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสม ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูเพื่อการพฒันาและปรับปรุง น าความรู้ท่ีไดไ้ปสู่
การปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทิพวรรณ สุขโข (2556) กล่าววา่ ครูและผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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ระหว่างกนั สามารถท างานร่วมกนั ท างานเป็นทีมได้ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานและการ
พฒันาตนเอง  

 นอกจากน้ีรายประเด็น ผู ้บริหารและครูมีความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียระดบัมาก ในล าดับสุดท้าย ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่จึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ อเทตยา แก้วศรีหา 
(2558)  ได้ท าการวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูผู ้สอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32
พบวา่ ประสิทธิภาพการสอนของครูดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน และดา้นการก าหนดจุดประสงค์รายวิชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูผูส้อนมี
ความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดจุดประสงค์
รายวิชาท่ีปฏิบติัการสอนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556) พบว่า ครูมีความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วศิวกรรมและเทคโนโลยี สามารถจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ และจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเตม็ศึกษาได ้ 

 5.2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี  

  1) ปัจจัยการจัดบรรยากาศในห้องเรียน พบว่า ครูเป็นมิตรกับนักเรียน ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากครูรู้จกัการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียดในการจดัการเรียนรู้ ให้นกัเรียน
รู้สึกว่าครูเป็นเพื่อน เป็นมิตรท่ีดีของนกัเรียน สามารถพูดคุยกนัไดทุ้กเร่ือง นกัเรียนกลา้ท่ีจะซักถาม 
กล้าแสดงความคิดเห็น และเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ
ถาวร  นามลาพุทธา (2559) พบวา่ ครูมีความเป็นมิตรกบัผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง สามารถ
ซักถามในประเด็นท่ีเกิดข้อสงสัยของนักเรียนในระหว่างเรียน รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภชัย สว่างภพ 
(2555) พบว่า การจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีดีท าให้ผูเ้รียนรู้สึกผ่อนคลาย กลา้แสดงความคิดเห็น 
กล้าซักถาม ครูแสดงความเป็นมิตรกบัผูเ้รียน พูดคุยและให้ค  าปรึกษาได้ทุกเร่ือง ท าให้การจดัการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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  2) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี พบว่า ครูสามารถออกแบบส่ือท่ีส่งเสริม
ประสิทธิผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูออกแบบส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยั ส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวนโยบายให้ครูได้
ออกแบบส่ือ ผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาท่ีครูรับผิดชอบและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบันักเรียน รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายในการจดัการ
แข่งขนัทกัษะวชิาการเป็นประจ าทุกปี โดยมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนไดส่้งส่ือ นวตักรรมทางการศึกษา
เขา้ประกวดแข่งขนั เพื่อให้ครูสามารถออกแบบส่ือนวตักรรมท่ีทนัสมยัและนกัเรียนให้ความสนใจ
เกิดทกัษะความรู้ความเข้าใจตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ
ทิพวรรณ  สุขโข (2556) พบวา่ ครูสามารถออกแบบส่ือท่ีทนัสมยัได ้น าส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
มาประกอบการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ท่ี           
ตั้งไว ้เรียนรู้ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญรั์ชการย ์ นิลวรรณ (2558) พบวา่ การจดัท านวตักรรม และเทคโนโลยี
การเรียนการสอนในสถานศึกษาของครูท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

  3) ปัจจยับุคลิกภาพ พบว่า ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูให้ความส าคญัในการสร้างบุคลิกภาพท่ี ดีให้กบัตนเองการ 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติตนเองและสถานท่ี 
สร้างบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ไวว้างใจได้ให้กบันักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้นกัเรียนได้ยึดถือและ
ปฏิบติัตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีะชยั  จิวะชาติ (2551) พบวา่ ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสมกบักาลเทศะ สร้างความไวว้างใจ ความน่าเคารพย  าเกรง ความน่าเช่ือถือ และเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีใหก้บันกัเรียน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อเทตยา  แกว้ศรีหา (2558) พบวา่ บุคลิกภาพท่ีดีของ
ครู สร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจใหก้บัผูเ้รียน เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูเ้รียนไดย้ึดถือและปฏิบติัตาม
ท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
        4) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมีเพื่อ
ก าหนดแนวคิดในเร่ืองต่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูผูส้อนไดน้ ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้
ในชีวิตจริง คือ มีการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุผล การใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมีเป็น
การคิดทบทวน เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุและผล ท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ พนัส หัสนาคินทร์ (2552) พบว่า ครูผูส้อนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ จาก
ประสบการณ์ท่ีมี มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และเช่ือถือในส่ิงท่ีสามารถพิสูจน์หา
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ขอ้เท็จจริงได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2558) พบวา่ ครูสามารถสร้างแนวคิด
ใหม่ท่ีอธิบายได้ด้วยเหตุและผลท่ีน่าเช่ือถือ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีทาง
วทิยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 5.2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา 
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ทุกตวัเป็นตวัพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี ซ่ึง
เรียงล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
2) ปัจจยับุคลิกภาพ 3) ปัจจยัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ 4) ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน โดย
สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 79.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้จิยัมีประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 

  1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มากท่ีสุดล าดบัแรก ทั้งน้ีเป็น
เพราะครูมีการใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน 
เช่น การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต ยูทูปในการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน การดดัแปลงส่ือเดิมให้มีความ
ทนัสมยั การประดิษฐ์ส่ือใหม่เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการออกแบบ
โครงงานส่ิงประดิษฐ์ แลว้น าส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดม้าเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งข้ึน เกิดความอยากรู้ อยากเรียน และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองตามการจดัการ
เรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กญัญรั์ชการย ์ นิลวรรณ (2558) พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์ทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพราะครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความช านาญในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดก้า้วทนัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั และ
ยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2558) พบว่า ปัจจยัด้านส่ือเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เน่ืองดว้ย
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท าให้การจดัการ 
ศึกษาในยุคปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป สถานศึกษาและครูผูส้อนจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการน า ICT มา
ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได ้เพราะ ICT สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเสาะแสวงหาความรู้ 
แลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ และสามารถน าความรู้มาเผยแพร่ ต่อยอดได้อย่างลึกซ้ึงรอบด้าน และ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ตรงตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
สอดคลอ้งกบับริบททางการศึกษา ท าใหน้กัเรียนกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการเรียนรู้ในอนาคต 
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  2) ปัจจยับุคลิกภาพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยูใ่นล าดบัท่ีสอง ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาเป็นหนา้ท่ีหลกัของครูผูส้อน หากครูผูส้อนมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง แต่งกายเหมาะสม  
มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพอ่อนโยน ไดรั้บการยอมรับนบัถือและศรัทธาจากเพื่อนร่วมงาน มีอารมณ์ร่าเริง
แจ่มใส เบิกบาน ไม่เคร่งเครียด ใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาไดดี้ ควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก็
จะส่งผลไปยงัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ไม่เคร่ง 
เครียดจนเกินไป ดงันั้น บุคลิกภาพของครูก็มีส่วนส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้กบั
ผูเ้รียนในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภชัย สว่างภพ (2555) ท่ีพบว่า ปัจจยัด้าน
บุคลิกภาพของครู ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะการจดัการเรียนการสอน
เป็นหนา้ท่ีหลกัของครูผูส้อน ดงันั้น ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบัการเป็นครู 
ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพท่ีมีของตนเอง นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ปราณี รัตนชูศรี (2555) ท่ี
พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพของครูมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา เน่ืองจากครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ดงันั้น                 
จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผูส้อนนั้นจะตอ้งเป็นตน้แบบท่ีดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาท การสร้างความ
ยอมรับนบัถือ ความเช่ือมัน่ การควบคุมอารมณ์และการแกปั้ญหาไดดี้ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการใหก้บันกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  3) ปัจจยัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยูใ่นล าดบัท่ีสาม ทั้งน้ีเพราะครูมี
การน าหลกัการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียน ฝึกให้
นกัเรียนไดรู้้จกัคิดและท าอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการคิดอย่างมีเหตุผล ไม่เช่ือถืออะไรง่ายๆ 
โดยไม่ผ่านการพิสูจน์หรือทดลองท่ีน่าเช่ือถือได้ มีความละเอียดรอบคอบ และมีสติปัญญาในการ
แกปั้ญหาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อเทตยา แกว้ศรีหา (2558) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ของครู มีความสัมพนัธ์ทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูประถมศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถจดัการเรียนการสอน
โดยน าหลกัการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ท าให้นกัเรียน
เกิดทกัษะในการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิวนิต  
อรรถวุฒิกุล (2558) พบว่า ครูน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
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นกัเรียน ฝึกให้นักเรียนคิดและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ มีเหตุผล มีสติปัญญาในการคิด
วเิคราะห์และการแกปั้ญหาต่างๆ 

 ส าหรับปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ในล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีเพราะ
ครูมีการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการให้
นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้มากท่ีสุดสถานศึกษาทุกแห่ง จึงมีแนวนโยบายในการจดัสภาพบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด 
ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั ให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีปัญหา ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหน้าท่ีของตนเองอยา่งมีขอบเขต สร้างบรรยากาศกระตุน้
ใหก้ าลงัใจใหน้กัเรียนท างานไดส้ าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือท างานประสบผลส าเร็จ และมี
ความสุขในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาริชาติ  บุญนิธิ (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นการ
จดับรรยากาศในห้องเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย
ให้แก่นกัเรียน ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหา โดยบรรยากาศในการเรียนท่ีดีย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งข้ึน 
สามารถต่อยอดความรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภชยั สวา่งภพ (2555) พบวา่ การจดั
บรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีดี สร้างบรรยากาศกระตุน้ให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสุขในการเรียนท าให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ได้แนวทางในการปรับปรุง พฒันา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้
  1) ปัจจยัส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู มากท่ีสุดล าดับแรก ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ 
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ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ให้ครูผูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้
โดยน าส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาประกอบการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน   

  2) ปัจจยัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครู ล าดบัท่ีสอง ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมให้ครูผูส้อนไดร่้วมกนั
ท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3) ปัจจยับุคลิกภาพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู ล าดบัท่ีสาม ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีและส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการ
แสดงออกทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ให้กบันักเรียน ให้นักเรียนได้ยึดถือปฏิบติัตาม ให้การนับถือเคารพย  าเกรงซ่ึงส่งผลให้การจดัการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  4) ปัจจยัการจดับรรยากาศในห้องเรียน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ในล าดับสุดท้าย ดังนั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ครูผูส้อนมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในห้องเรียนหรือท่ีอยูร่อบๆ ตวั ทั้งสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และครูผูส้อนกบันกัเรียนซ่ึงมีผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ของ
ครูผูส้อนและนกัเรียนในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรู้
มากท่ีสุด 

 5.3.2 ขอ้เสนอแนะการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
             1) ควรศึกษาและสังเคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูประถมศึกษา เช่น ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นภาระงานของครู 
เป็นตน้ 

  2) ควรมีการท าวิจยัเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อน าขอ้มูล
ไปใชป้ระกอบการวางแผน ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
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                                                                       กองทพัเรือ  กรมแพทยท์หารเรือ   
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับการวจัิย เร่ือง  ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 

สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 

ค ำช้ีแจง   
 1. แบบสอบถำมน้ีมีวตัถุประสงค์กำรวิจยั เพื่อศึกษำประสิทธิภำพกำรจดักำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรจดักำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำของครู สังกดักรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธำนี แบบสอบถำมประกอบไปดว้ยขอ้ค ำถำมทั้งส้ิน 50 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม                     จ  ำนวน  6  ขอ้   
  ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภำพกำรกำรจดักำรเรียนรู้  
                                          สะเตม็ศึกษำของครู                                                       จ  ำนวน  34  ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 ประสิทธิภำพกำรจดักำรเรียนรู้สะเตม็ศึกษำ          จ  ำนวน  10  ขอ้ 
 2. ผูว้ิจยัขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผูต้อบแบบสอบถำมด้วยควำมสมคัรใจและไม่รู้สึกอึดอดั     
ให้ครบทุกข้อ เพื่อควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ของกำรวิเครำะห์ขอ้มูล และเพื่อน ำผลของกำรวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร ซ่ึงจะเป็นแนวทำงให้ผูบ้ริหำร ครูผูส้อนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง สำมำรถน ำ
ขอ้มูลไปใช้ในกำรแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำระดบัประถมศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิง่ข้ึน จึงขอกรำบขอบพระคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ี 
 
 

นำงอญัชลี   ลดัดำแยม้ 
   นกัศึกษำปริญญำโท สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

           คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง  ท ำเคร่ืองหมำย   ในช่อง          ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่ำน 
1. เพศ                 1. ชำย                         2. หญิง   
2. อำย ุ  
  1. 20 – 30 ปี  
  2. 31 – 40 ปี 
  3. 41 – 50 ปี 
  4. 51 – 60 ปี 
3. ระดบักำรศึกษำ  
  1. ปริญญำตรี  
  2. ปริญญำโท 
  3. ปริญญำเอก 
4. ต  ำแหน่ง 
  1. ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  2. รองผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  3. ครูผูส้อน 
5. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
  1. ต  ่ำกวำ่ 5 ปี 
  2. 5 – 10 ปี 
  3. 11 – 20 ปี 
  4. 21 – 30 ปี 
  5. มำกกวำ่ 30 ปี 
6. สังกดั 
  1. องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
  2. เทศบำลนคร 
  3. เทศบำลเมือง 
                  4. เทศบำลต ำบล 
                  5. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
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ตอนที ่2   ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ค าช้ีแจง       โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ในช่อง        ท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด  
                    โดยมีเกณฑใ์นกำรเลือกค ำตอบ ดงัน้ี 
 1   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ยท่ีสุด 
 2   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ย 
 3   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นปำนกลำง 
 4   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำก 
                  5   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำกท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ปัจจัยด้านส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
    1.1 ท่ำนสำมำรถออกแบบส่ือท่ีส่งเสริมประสิทธิผลกำรเรียนรู้      
    1.2 ท่ำนสำมำรถประดิษฐ์ส่ือใหม่เพื่อกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมี 
          ประสิทธิภำพ 

     

    1.3 ท่ำนสำมำรถดดัแปลงส่ือเดิมใหมี้ควำมทนัสมยัและใชไ้ด ้
          ผลดียิง่ข้ึน 

     

    1.4 สถำนศึกษำของท่ำน ส่งเสริมใหค้รูจดัท ำส่ือกำรจดักำร 
           เรียนรู้ 

     

    1.5 ท่ำนมีกำรใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ยทููปในกำรจดักำรเรียนรู้      
    1.6 ท่ำนสำมำรถออกแบบโครงงำนส่ิงประดิษฐ์      
    1.7 ท่ำนน ำส่ิงประดิษฐ์จำกโครงงำนมำเป็นส่ือกำรจดักำร 
           เรียนรู้ 

     

    1.8 สถำนศึกษำของท่ำน ส่งเสริมใหค้รูจดัท ำส่ือท่ีทนัสมยั      
2. ปัจจัยด้านเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
    2.1 ท่ำนใชค้วำมรู้เดิมและประสบกำรณ์ท่ีมี เพื่อก ำหนด 
          แนวคิดในเร่ืองต่ำงๆ 

     

    2.2 ท่ำนแสวงหำควำมรู้ในสถำนกำรณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ      
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ความคิดเห็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
    2.3 ท่ำนหำควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุกบัผลท่ีเกิดข้ึนใน 
          สถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

     

    2.4 ท่ำนมีควำมมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ำกกำรพิสูจน์      
    2.5 ท่ำนมีควำมตั้งใจแน่วแน่ต่อกำรเสำะแสวงหำควำมรู้      
    2.6 ท่ำนไม่ทอ้ถอย เม่ือมีอุปสรรคหรือลม้เหลวในกำรท ำงำน      
    2.7 ท่ำนปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งสมบูรณ์      
    2.8 ท่ำนใชว้จิำรณญำณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ      
3. ปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
    3.1 ท่ำนกระตุน้ใหก้ ำลงัใจนกัเรียนใหท้ ำงำนไดส้ ำเร็จ      
    3.2 ท่ำนเปิดโอกำสใหน้กัเรียนไดคิ้ด ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีมี 
          คุณค่ำต่อตนเอง 

     

    3.3 ท่ำนเป็นมิตรกบันกัเรียน      
    3.4 ท่ำนใหค้วำมช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหำ      
    3.5 ท่ำนใหค้วำมส ำคญักบันกัเรียนทุกคนเท่ำเทียมกนั      
    3.6 นกัเรียนของท่ำนมีควำมสุขในกำรเรียน      
    3.7 ท่ำนฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหนำ้ท่ีของตนเองอยำ่งมี 
          ขอบเขต 

     

    3.8 ท่ำนสร้ำงบรรยำกำศกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ  
          เม่ือท ำงำนประสบผลส ำเร็จ 

     

4. ปัจจัยด้านบุคลกิภาพ 
    4.1 ท่ำนมีสภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แขง็แรง      
    4.2 ท่ำนแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมกบักำลเทศะ      
    4.3 ท่ำนมีกิริยำมำรยำทท่ีเรียบร้อย สุภำพอ่อนโยน      
    4.4 ท่ำนไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ และศรัทธำจำกเพื่อนร่วมงำน      
    4.5 เม่ือเกิดปัญหำในกำรปฏิบติังำน ท่ำนสำมำรถควบคุม 
          อำรมณ์ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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ความคิดเห็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
    4.6 ท่ำนมีอำรมณ์ร่ำเริงแจ่มใส เบิกบำน มีอำรมณ์ขนั  
          ไม่เคร่งเครียดจริงจงัจนเกินไป 

     

    4.7 ท่ำนมีควำมเป็นผูน้ ำ      
    4.8 ท่ำนสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้      
    4.9 เม่ือเกิดปัญหำในกำรปฏิบติังำน ท่ำนสำมำรถใชส้ติปัญญำ 
          ในกำรแกปั้ญหำได ้

     

    4.10 เม่ือเกิดสถำนกำรณ์ท่ีท่ำนตอ้งตดัสินใจ ท่ำนสำมำรถ 
            ตดัสินใจเลือกทำงท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกกวำ่ 
            ส่วนตน 
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ตอนที ่3      ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                                
ค าช้ีแจง       โปรดท ำเคร่ืองหมำย     ในช่อง         ท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด  
                   โดยมีเกณฑใ์นกำรเลือกค ำตอบ ดงัน้ี 
        1   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ยท่ีสุด 
        2   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ย 
        3   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นปำนกลำง 
        4   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำก 
                     5   หมำยถึง   ท่ำนเห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำกท่ีสุด 
 

ความคิดเห็น 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ท่ำนมีควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้สะเตม็ 
    ศึกษำ 

     

2. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบัวทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วศิวกรรมและ 
    เทคโนโลย ี

     

3. ท่ำนพฒันำตนเองจำกกำรเขำ้ร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ 
    เก่ียวกบักำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษำ 

     

4. ท่ำนสำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนรู้สะเตม็ศึกษำได ้      
5. ท่ำนสำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนได ้      
6. ท่ำนสำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรได ้      
7. ท่ำนใชเ้ทคนิคกำรสอนแบบ PBL , Active Learning      
8. ท่ำนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้      
9. ท่ำนส่งเสริมนกัเรียนให้รักในกำรศึกษำหำควำมรู้      
10. ท่ำนน ำแนวทำงกำรแกปั้ญหำ เช่ือมโยงให้นกัเรียนรู้จกั 
      แกปั้ญหำในชีวิตประจ ำวนัได ้

     

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
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การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัเนือ้หา (IOC) 

 

ตอนที ่ 2   ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา    
                  สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 

ข้อ 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพ         
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                

ของครูประถมศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า
IO

C 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

1. ปัจจัยด้านส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี 

1.1 
ท่ านสามารถออกแบบ ส่ือ ท่ี ส่ ง เส ริม
ประสิทธิผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

1.2 
ท่านสามารถประดิษฐ์ ส่ือใหม่ เพื่อการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

1.3 
ท่านสามารถดัดแปลงส่ือเดิมให้มีความ
ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

1.4 
สถานศึกษาของท่าน ส่งเสริมให้ครูจดัท า
ส่ือการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 -1 +1 +1 0.600 ใช้ได้ 

1.5 
ท่านมีการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต ยูทูปในการ
จดัการเรียนรู้ 

+1 +1 -1 +1 +1 0.600 ใช้ได้ 

1.6 
ท่ า น ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ง า น
ส่ิงประดิษฐ ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

1.7 
ท่านน าส่ิงประดิษฐ์จากโครงงานมาเป็นส่ือ
การจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

1.8 
สถานศึกษาของท่าน ส่งเสริมให้ครูจดัท า
ส่ือท่ีทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพ         
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                

ของครูประถมศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า
IO

C 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

2. ปัจจัยด้านเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

2.1 
ท่านใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมี 
เพื่อก าหนดแนวคิดในเร่ืองต่างๆ 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.2 
ท่านแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ
อยูเ่สมอ 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.3 
ท่านหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกับผลท่ี
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.4 
ท่านมีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้าก
การพิสูจน ์

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.5 
ท่านมีความตั้ งใจแน่วแน่ต่อการเสาะ
แสวงหาความรู้ 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.6 
ท่านไม่ทอ้ถอย เม่ือมีอุปสรรคหรือลม้เหลว
ในการท างาน 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.7 
ท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ 

+1 +1 0 0 +1 0.600 ใช้ได้ 

2.8 ท่านใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3. ปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

3.1 
ท่านกระตุน้ให้ก าลงัใจนกัเรียนให้ท างาน
ไดส้ าเร็จ 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.2 
ท่านเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ด ตดัสินใจ
เลือกส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพ         
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                

ของครูประถมศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า
IO

C 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

3.3 ท่านเป็นมิตรกบันกัเรียน +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.4 ท่านใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.5 
ท่านให้ความส าคญักบันักเรียนทุกคนเท่า
เทียมกนั 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.6 นกัเรียนของท่านมีความสุขในการเรียน +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.7 
ท่านฝึกให้นักเรียนรู้จกัใช้สิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองอยา่งมีขอบเขต 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

3.8 
ท่านสร้างบรรยากาศกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจเม่ือท างานประสบผลส าเร็จ 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

4. ปัจจัยด้านบุคลกิภาพ 

4.1 ท่านมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง +1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

4.2 
ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.3 
ท่านมีกิริยามารยาทท่ีเ รียบร้อย สุภาพ
อ่อนโยน 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.4 
ท่านได้รับการยอมรับนับถือ และศรัทธา
จากเพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.5 
เ ม่ือเ กิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่าน
สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 +1 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.6 
ท่านมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มี
อารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียดจริงจงัจนเกินไป 

+1 +1 0 +1 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.7 ท่านมีความเป็นผูน้ า +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.8 ท่านสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ +1 +1 +1 0 +1 0.800 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพ         
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                

ของครูประถมศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า
IO

C 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

4.9 
เ ม่ือเ กิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่าน
สามารถใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาได ้

+1 +1 0 +1 +1 0.800 ใช้ได้ 

4.10 
เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีท่านต้องตัดสินใจ 
ท่ านสาม ารถตัด สิ นใจ เ ลื อกทา ง ท่ี มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

+1 +1 0 +1 +1 0.800 ใช้ได้ 
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ตอนที ่ 3  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา สังกดัองค์ปกครอง    
                 ส่วนท้องถิ่น  จังหวดัปทุมธานี 

ข้อ 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า
IO

C 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

1. 
ท่านมีความเขา้ใจแนวทางการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

2. 
ท่ าน มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย วกับ วิ ท ย า ศ าสต ร์ 
คณิตศาสตร์ วศิวกรรมและเทคโนโลยี 

+1 +1 -1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

 
3. 

ท่านพัฒนาตนเองจากการเข้า ร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.000 

 

ใช้ได้ 

4. 
ท่านสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาได ้

+1 +1 +1 
+1 

 
+1 1.000 ใช้ได้ 

5. 
ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

6. 
ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

7. 
ท่านใชเ้ทคนิคการสอนแบบ PBL , Active 
Learning 

0 +1 +1 +1 +1 0.800 ใช้ได้ 

8. 
ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูสามารถ
ท างานเป็นทีมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

9. 
ท่านส่งเสริมนกัเรียนให้รักในการศึกษาหา
ความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

10. 
ท่านน าแนวทางการแกปั้ญหา เช่ือมโยงให้
นกัเรียนรู้จกัแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.000 ใช้ได้ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

120 
 

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1 190.35 53.536 .216 .805 
a2 190.51 52.067 .384 .800 
a3 190.52 53.367 .213 .805 
a4 190.41 53.022 .282 .803 
a5 190.48 54.226 .107 .808 
a6 190.56 52.155 .369 .800 
a7 190.76 52.767 .294 .803 
a8 190.63 52.744 .330 .802 
b1 190.44 53.370 .232 .804 
b2 190.48 53.293 .242 .804 
b3 190.52 54.257 .108 .808 
b4 190.56 54.542 .070 .809 
b5 190.57 53.589 .207 .805 
b6 190.61 53.006 .292 .803 
b7 190.68 53.347 .252 .804 
b8 190.61 52.429 .382 .800 
c1 190.59 53.605 .197 .806 
c2 190.63 52.908 .318 .802 
c3 190.34 52.905 .309 .802 
c4 190.37 52.560 .352 .801 
c5 190.40 52.168 .404 .799 
c6 190.54 52.255 .382 .800 
c7 190.65 53.093 .257 .804 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

c8 190.43 54.240 .106 .808 
d1 190.56 52.615 .345 .801 
d2 190.49 53.146 .263 .804 
d3 190.50 53.196 .256 .804 
d4 190.65 53.541 .229 .805 
d5 
d6 
d7 
d8 
d9 
d10 

190.60 
190.54 
190.54 
190.58 
190.46 
190.54 

53.057 
53.169 
52.477 
53.054 
51.992 
53.059 

.279 

.263 

.361 

.284 

.419 

.275 

.803 

.804 

.801 

.803 

.799 

.803 
e1 190.55 53.150 .231 .805 
e2 190.48 53.735 .181 .806 
e3 190.55 53.101 .237 .804 
e4 190.42 53.674 .190 .806 
e5 190.41 53.678 .191 .806 
e6 190.71 51.858 .303 .802 
e7 190.60 52.688 .301 .802 
e8 
e9 
e10 

190.62 
190.57 
190.53 

52.924 
53.239 
52.103 

.192 

.234 

.362 

.807 

.804 

.800 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.807 44 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนที ่1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 42 12.8 12.8 12.8 

หญิง 285 87.2 87.2 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20 - 30 ปี 16 4.9 4.9 4.9 

31-40ปี 54 16.5 16.5 21.4 

41-50ปี 233 71.3 71.3 92.7 

51-60ปี 24 7.3 7.3 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
 

ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ปริญญาตรี 277 84.7 84.7 84.7 

ปริญญาโท 50 15.3 15.3 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
 

ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผูบ้ริหารสถานศึกษา 7 2.1 2.1 2.1 

รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 14 4.3 4.3 6.4 

ครูผูส้อน 306 93.6 93.6 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
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ประสบการณ์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากวา่5ปี 11 3.4 3.4 3.4 

5-10ปี 94 28.7 28.7 32.1 

11-20ปี 191 58.4 58.4 90.5 

21-30ปี 25 7.6 7.6 98.2 

มากกวา่30ปี 6 1.8 1.8 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
 

สังกดั 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล 

56 
52 

127 
48 

17.1 
15.9 
38.8 
14.7 

17.1 
15.9 
38.8 
14.7 

17.1 
33.0 
71.9 
86.5 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 44 13.5 13.5 100.0 

Total 327 100.0 100.0  
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา สังกดั 
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของครูประถมศึกษา 
 N Mean Std. Deviation 

e1 
e2 
e3 
e4 
e5 
e6 
e7 
e8 
e9 
e10 
 

327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 

4.41 
4.49 
4.42 
4.54 
4.56 
4.26 
4.36 
4.35 
4.39 
4.44 

.55 

.50 

.55 

.49 

.49 

.68 

.53 

.68 

.52 

.55 

 
 

ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
               ประถมศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 
 N Mean Std. Deviation 

A_all 327 4.43 .17 
B_all 327 4.40 .16 
C_all 327 4.43 .21 
D_all 327 4.53 .20 
Valid N (listwise) 327   
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ดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ี
 N Mean Std. Deviation 
a1 327 4.61 .48 
a2 327 4.46 .53 
a3 327 4.45 .53 
a4 327 4.56 .49 
a5 327 4.49 .51 
a6 327 4.40 .53 
a7 327 4.21 .53 
a8 327 4.34 .48 

                                   
                                                                          ดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 N Mean Std. Deviation 
b1 327 4.53 .50 
b2 327 4.48 .50 
b3 327 4.45 .50 
b4 327 4.41 .50 
b5 327 4.39 .48 
b6 327 4.36 .48 
b7 327 4.29 .47 
b8 327 4.36 .48 

 
ดา้นการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน 

 N Mean Std. Deviation 
 c1 327 4.38 .50 
c2 327 4.33 .47 
c3 327 4.63 .48 
c4 327 4.59 .49 
c5 327 4.56 .49 
c6 327 4.42 .50 
c7 327 4.31 .52 
c8 327 4.53 .51 
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ดา้นบุคลิกภาพ 
 N Mean Std. Deviation 

d1 327 4.40 .49 
d2 327 4.47 .50 
d3 327 4.47 .50 
d4 327 4.31 .46 
d5 327 4.37 .49 
d6 327 4.43 .49 
d7 327 4.43 .49 
d8 327 4.39 .48 
d9 327 4.50 .50 
d10 327 4.43 .50 

 

ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้          
                สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 

Correlations 

 A_all B_all C_all D_all E_all 

A_all Pearson Correlation 1 .820** .806** .947** .978** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 
B_all Pearson Correlation .820** 1 .703** .779** .823** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 327 327 327 327 327 

C_all Pearson Correlation .806** .703** 1 .794** .816** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 327 327 327 327 327 

D_all Pearson Correlation .947** .779** .794** 1 .969** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 327 327 327 327 327 

E_all Pearson Correlation .978** .823** .816** .969** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 327 327 327 327 327 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้               
                สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 
 

                          Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 C_all, D_all, 
B_all, A_allb 

. Enter 

a. Dependent Variable: E all 
 b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .889a .797 .796 .23648 

a. Predictors: (Constant), D_all, C_all,, B_all, A_all 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.185 4 2.546 3387.658 .000b 

Residual .242 322 .001   

Total 10.427 326    

a. Dependent Variable: E all 
b. Predictors: (Constant), D_all, C_all, B_all, A_all 
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Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

 

Standardized 
Coefficients 

 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .052 .042  1.227 .221   

A_all .518 .029 .519 17.571 .000 .083 12.111 

B_all .063 .017 .057 3.780 .000 .322 3.105 

C_all .033 .013 .037 2.495 .013 .336 2.976 

D_all .396 .026 .405 15.145 .000 .101 9.914 

        

a. Dependent Variable: E all 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือสถานศึกษาที่เกบ็ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



131 
 

รายช่ือสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 

 
ที่ ช่ือโรงเรียน สังกดั 

1 โรงเรียนวดัป่าง้ิว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 

2 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนคร 

3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมือง 

4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมือง 

5 โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยทุธ เทศบาลเมือง 

6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาลต าบล 

7 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ - นามสกุล   นางอญัชลี  ลดัดาแยม้ 
วนั เดือน ปี เกดิ   1  สิงหาคม 2521 
ทีอ่ยู่    26/2  หมู่ 2 ต  าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 
การศึกษา   ปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการประถมศึกษา 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
    ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2555 – 2557 ครูผูช่้วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี  

อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 
พ.ศ. 2558 – 2561 ครู ค.ศ.1  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี  

อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 
โทรศัพท์   089–0110252  
อเีมล    krooaou123@gmail.com 
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