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บทที่ 3 
การด าเนินการ 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 

จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAOR) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 

 ขั้นตอนที่ 4 การร่าง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

     1.วัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 2.แหล่งข้อมูล 
 

  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลงาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ                      
การบริหารงานสะเต็มศึกษา โดยการสืบค้นงานเขียนทางวิชาการและการสืบค้นในระบบฐานข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ค าส าคัญ ประกอบด้วย การบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา                
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานสะเต็มศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ
การบริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและโรงเรียน                    
ที่บริหารมุ่งเน้นความเป็นเลิศ โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกันเกิน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป  น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนนี้ คือ 
 

   1.แบบสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการศึกษาเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
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2.แบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ
ที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 

    4.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือ
เพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.2 สร้างแบบสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
    4.3 น าแบบสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเตรียมบันทึกข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและแบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสม 
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเตรียมประเมินองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 25559  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
(ปรากฏดังภาคผนวก ก)  

   1. ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน  

    2. ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์บริหารสถานศึกษา มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน  

3. ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานสะเต็มศึกษาเป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้างานสะเต็มศึกษาที่มีประสบการณ์                  
ในการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน มีประสบการณ์บริหารงานสะเต็มศึกษามากกว่า 3 ปี 
จ านวน 1 คน  

4. ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน  

    5. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
โดยเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาและได้รับรางวัลที่ เกี่ยวข้องกับ                  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาหรือมีนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ได้รับรางวัลด้านสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
สะเต็มศึกษามากกว่า 3 ปี 

    4.4 ปรับแบบสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานและแบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อเสนอแนะ               
ของผู้เชี่ยวชาญ  

    4.5 น าแบบสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานไปรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและน าองค์ประกอบที่ได้จัดท าแบบประเมิน                 
ความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหาร               
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและน าไปใช้สร้างเครื่องมือวิจัยในล าดับต่อไป
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

    5.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาการบริหารงานสะเต็มศึกษา การบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา                
ที่ประสบความส าเร็จและการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
               5.2 รวบรวมข้อมูลและกรอกข้อมูลลงในแบบสั ง เคราะห์องค์ประกอบของ                          
การบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการระหว่างวันที่ 20-พฤศจิกายน -                
5 ธันวาคม 2559   
       5.3 น าข้อมูลที่ ได้มาสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ได้ องค์ประกอบของการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้
ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป  น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

  5.4 น าองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้                 
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการขององค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                         
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังเคราะห์ได้ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุ
ไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ระหว่ างรายการกับประเด็นหลักของเนื้ อหา ตามวิธีการของโรวิ เนลลี่และ แฮมเบิลตัน                         
(  Rovinelli  and  Hambeletton. 1978: 34-37,  อ้างถึงใน  พวงรัตน์  ทวีรั ตน์ .  2540 : 117)                     
ด าเนินการระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
  +1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ 

      0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
    -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 
ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์                     

หาความเที่ยงตรงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรับแก้ คือ                     
ชื่อองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานสะเต็มศึกษา(ปรากฏดัง
ภาคผนวก ค )   
 5.5 น าองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ที่ได้เสนอผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องและ                    
ความเป็นไปได้ ด าเนินการระหว่างวันที่ 11 -20 ธันวาคม 2559 รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของภาษา ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) 
ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )  แบ่งเป็น   5  ระดับ คือ 

 5   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้  
                    อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
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         4   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้  
          อยู่ในระดับ  มาก 

 3   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได ้
           อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้  
        อยู่ในระดับ  น้อย 

   1  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้  
                      อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
      5.5 น าองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    

มาปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ  
        5.6 น าองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้                  
ไปสร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร                    
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบล าดับต่อไป 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

      6.1 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative data)               
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและน ามาจัดล าดับองค์ประกอบตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)   
   6.2 ตรวจทานองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ที่สังเคราะห์ได้โดยผู้เชี่ยวชาญ ตรวจความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ                     
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (ปรากฏดังภาคผนวก ฌ ) ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute 
Criteria)ของวัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ มีความหมายดังนี้ 
      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
         ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
         ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ  มาก     
          ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
         ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
         ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ  น้อย 
          ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
                    ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
   6.3 น าองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
ที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มาจัดล าดับองค์ประกอบตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  
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  6.4 ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา               
ขั้น พ้ืนฐาน จ านวน 12 องค์ประกอบ โดยผู้ เชี่ ยวชาญเสนอให้มีการปรับแก้ด้ านภาษา                             
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 6.5 น าองค์ประกอบที่ได้ไปสร้างเครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 2. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
 

     2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  1 คน   
     2.2 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน  
     2.3 ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษายกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  
39 คน  
               รวมทั้งสิ้น 55 คน 
 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   

      แบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ                 
(Check list) 
          ตอนที่  2 ระดับการปฏิบัติด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                       
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า               
( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
    5   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
          4   หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มาก 
    3   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
    2   หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อย 
    1   หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559  มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
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 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 

      4.1 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันสร้างแบบสอบถาม
สภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ปีการศึกษา 2559 จากองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จาก
การสังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 1  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-20 มกราคม 2560 
                4.2 ผู้ วิ จั ยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่ วมกันตรวจสอบ                       
ความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ความถูกต้อง
และความเหมาะสมด้านภาษาของแบบสอบถาม 

      4.3 น าแบบสอบถามเสนอผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง                   
เ ชิ ง เ นื้ อ ห า  (Content Validity) โ ด ย พิ จ า รณาคว าม ส อด คล้ อ ง ข อ ง ร าย ก า ร ข้ อ ค า ถ า ม                           
ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและ                  
ความเหมาะสมของภาษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2560 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน                       
( Rovinelli  and  Hambeletton. 1978:34-37, อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117) โดยก าหนด
คะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
  +1  =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ 

     0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
   -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค)   

  4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

  4.5 น าแบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 ไปทดลองใช้ (Try Out ) กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1-11 มีนาคม 2560 น าไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach 
Alpha Coefficient) ต ามวิ ธี ก า ร ขอ งครอนบั ค ( Cronbach, อ้ า ง ถึ ง ใ นล้ ว น   ส า ยยศและ                           
อังคณา สายยศ. 2538: 200) ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .621 โดยถือว่ามีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก 
ฉ ) 

  4.6 น าไปจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในล าดับต่อไป
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

     ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงด าเนินการระหว่างวันที่ 21-31 
มีนาคม 2560 โดยก าหนดเกณฑ์ คือ สภาพการปฏิบัติของการบริหารงานสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด   

      

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 ดังนี้   
      6.1 วิ เคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพและปัญหาของการบริหาร                           
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559                       
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
       6.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม            
ที่มีความสมบูรณ์ น ามาหาค่าร้อยละของแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมด           
    6.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบสอบถาม โดยข้อมูลจาก
แบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
       1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
       2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ มีความหมายดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
           ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก     
           ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
           ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย 
           ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

           3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์
โดยการสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 

       6 .2  น าผลการวิ เคราะห์ข้ อมูล จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาของ                          
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 
น ามาก าหนดสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ ระดับการปฏิบัติด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด หากผลการศึกษามีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับมากที่สุด ถือว่าเป็นสภาพปัญหา
ที่จ าเป็นต้องพัฒนา    
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 
 

 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ
น ามาก าหนดกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 

 2. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล  
 

      2.1 แหล่งข้อมูล   
 

      โรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา โดยก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนต้นแบบ ดังนี้ 

        1. เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภาค จ านวน 1 
โรงเรียน 

        2. เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับจังหวัด หรือศูนย์สะเต็มศึกษาที่ได้รับ                
การแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน 1 โรงเรียน 

        3. เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาจ านวน 2 
โรงเรียน 
                 4. เป็นโรงเรียนที่มีครูหรือนักเรียน ได้รับรางวัลด้านสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับภาค 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จ านวน 1 โรงเรียน 
 
     โดยเลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง ประกอบด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ 
        1.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับ
ภาค 
             2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับ
จังหวัด 

        3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดล าปาง เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  
        4.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
        5.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนที่มีครูหรือนักเรียนได้รับ
รางวัลด้านสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป  
 

    2.2 ผู้ให้ข้อมูล 
 

    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ               
3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย                     

       1.ผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ  



 
120 

       2.รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือ
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสะเต็มศึกษาโรงเรียนต้นแบบ 

    3.ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโรงเรียนต้นแบบ  
         
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

                3.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบ ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แบ่งเป็น 3 ตอน 

          ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้รับสัมภาษณ์  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 

          ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

          ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 
  

  4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 

      4.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสัมภาษณ์  โดยศึกษาเครื่องมือในการวิจัยและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง                 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
                4.2 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันสร้างแบบสัมภาษณ์ 
จากองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12  องค์ประกอบ 
ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสารในขั้นตอนที่ 1  

      4.3 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันตรวจสอบ                  
ความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  ความถูกต้อง
และความเหมาะสมด้านภาษาของแบบสัมภาษณ์ 

      4.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง    
เชิ ง เนื้ อหา  (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการ ข้อค าถามว่ ามี                          
ความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและ                   
ความเหมาะสมของภาษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2560 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน                           
(  Rovinelli  and  Hambeletton. 1978: 34-37,   อ้ างถึ ง ในพวงรั ตน์  ทวี รั ตน์ .  2540 :117 )                       
โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
  +1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ 

      0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
    -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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เท่ากับ 1.00  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรับแก้ คือ ประเด็นค าถามท่ีใช้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )     

   4.6 ปรับปรุ งแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ยวชาญให้ มี                         
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น น าไปจัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในล าดับต่อไป 

     
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

     5.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต้นแบบ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล           
โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาพร้อมทั้งขออนุเคราะห์รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

     5.2 ประสานงานโดยใช้โทรศัพท์นัดหมายก าหนดวันและเวลาในการสัมภาษณ์   
     5.3 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณตามวันและเวลาที่ก าหนด ศึกษาสภาพจริงการด าเนิน                

งานสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-27 สิงหาคม 2560   
   5.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแยกรายโรงเรียนต้นแบบและน าข้อมูลมาสังเคราะห์

กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบของการบริหาร                    
งานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนต้นแบบและน าไปร่างกระบวนการบริหาร              
งานสะเต็มศึกษาในล าดับต่อไป (ปรากฏดังภาคผนวก ง ) 

 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

      ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณจากโรงเรียนต้นแบบ  ดังนี้ 
      6.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยการวิเคราะห์

เนื้อหา(Content Analysis) โดยการสรุปสาระส าคัญตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดล าดับกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาตามวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle)      

    6.2 น าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแยกรายองค์ประกอบของการบริหาร                      
งานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามาสรุปเป็นกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา                   
เพ่ือน าไปจัดท าร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายต่อไป 
            
ขั้นตอนที่ 4 การร่าง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAOR) ในการสร้างรูปแบบ                   
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นการวางแผน (Plan :P)  
 1.ผู้วิจัยเตรียมการร่างรูปแบบโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ                 

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พร้อมทั้งก าหนด
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ประเด็นการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่  องค์ประกอบของ การบริหาร                            
งานสะเต็มศึกษาที่สังเคราะห์ได้และกระบวนการของการบริหารงานสะเต็มศึกษาที่ได้จากการสังเคราะห์
กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ  

 2.ก าหนดประเด็นการประชุม ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์                      
3) องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหาร                     
งานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของ
การด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหาร                    
งานสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์  

 ขั้นการด าเนินการ (Action: A) 
 1.จัดประชุม โดยผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา เพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบ                       

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายตามประเด็นที่ก าหนด
ไว้ และบันทึกผลการประชุมโดยละเอียด ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 
 2.ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและ                
ความเหมาะสมด้านภาษา  ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์  ความครอบคลุม
ขอบเขตของการวิจัย ความครอบคลุมหลักการของสะเต็มศึกษาของรูปแบบที่สร้างขึ้นและร่วมกัน
ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3.ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา น ารูปแบบที่ ได้ ไปร่วมกันจัดท าคู่ มือ                      
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเบื้องต้น และปรับปรุงพัฒนา                     
ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2560 
         ขั้นสังเกต ติดตาม (Observation: O) 
 น ารูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบรูปแบบด้านความถูกต้องและความเหมาะสม                   
ด้านภาษา  ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 
ความครอบคลุมหลักการของสะเต็มศึกษาของรูปแบบฯ และตรวจสอบคู่มือด้านความถูกต้องและ
ความเหมาะสม ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2560 
         ขั้นสะท้อนคิด 
 1.ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา ร่วมกันน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ใน
การปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น น ารูปแบบ
และคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ในปีการศึกษา 2560 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้
รูปแบบ สรุปผลการใช้รูปแบบ พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการใช้รูปแบบ                 
ในปีการศึกษา 2560    
 2.ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา ร่วมกันร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลการใช้รูปแบบของ             
ปีการศึกษา 2560 น ารูปแบบและคู่มือเสนอผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาเ พ่ือตรวจสอบรูปแบบ                          
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา  ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ 
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ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ความครอบคลุมหลักการของสะเต็มศึกษา และตรวจสอบคู่มือ
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสม  
 3.ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา ร่วมกันน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาใช้             
ในการปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น                    
น ารูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ในปีการศึกษา 2561 ตามล าดับ 
 
ซึ่งข้ันตอนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการด าเนินการ ประกอบด้วย  

 4.1 ร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 4.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
 4.1 ร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

  1.วัตถุประสงค์ขั้นตอนย่อย 4.1 
     เพ่ือร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

  2.ผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.1 
   

   ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน  
   
  3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนย่อย 4.1   
 

  แบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงาน 
สะเต็มศึกษาเพ่ือร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเป็นปลายเปิด มีประเด็นในการประชุม ประกอบด้วย  1) หลักการเหตุผล                  
2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของ
การบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                  
7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงาน สะเต็มศึกษาและ                         
8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์  
    
  4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือขั้นตอนย่อย 4.1 
 

   4.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกการประชุมระดม                  
ความคิดเห็นเพ่ือร่างรูปแบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการประชุมระดม                     
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ความคิดเห็นเพ่ือร่างรูปแบบ โดยมีประเด็นที่ใช้ในการประชุมเพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 
1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์  3 ) องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                                
4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                                
5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จ
องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
   4 .2  เสนอแบบบันทึกการประชุมระดมความคิด เห็น เ พ่ือร่ า ง รูปแบบ                  
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  
ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา ด าเนินการระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 2560 
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ก าหนดประเด็นการประชุมให้มีความชัดเจน  

   4.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือร่างรูปแบบ                   
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ       

   4.4 น าไปจัดท าแบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือร่างรูปแบบ                   
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ฉบับสมบูรณ์
ด าเนินการระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2560 และน าไปใช้ในล าดับต่อไป 

 
 5.การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.1 
 

  5.1 จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือขออนุญาตจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นเพ่ือร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายและเชิญคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
  5.2 ผู้ วิ จั ยจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เ พ่ือร่ าง รูปแบบการบริหาร                        
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-5 
มีนาคม 2560  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา                  
มีประเด็นในการประชุม ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของ                
การบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา 5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัด
ความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการ                   
ตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ สรุปผลการประชุม เพ่ือร่างรูปแบบฯ ปรากฏดังภาคผนวก ช (ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ) 
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  5.3 ผู้วิจัยบันทึกการประชุมโดยใช้แบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็น                   
เพ่ือร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

  5.5 น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปจัดท าร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จั งหวัดเชียงราย และน าไปจัดท าคู่มือการบริหาร                             
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-
25 มีนาคม 2560  ตามล าดับ  

 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.1  
 

  วิเคราะห์แบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้วิจัยและคณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาเพ่ือร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะปลายเปิด  วิเคราะห์โดยการสรุปสาระส าคัญตามประเด็น             
ที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3 ) องค์ประกอบของ                          
การบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา 5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                         
6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ 
  
 4.2 ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 1. วัตถุประสงค์ขั้นตอนย่อย 4.2   
  

 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
 2. ผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.2  
 

 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (ปรากฏดังภาคผนวก ก ) โดยมีเกณฑ์                
การคัดเลือก ดังนี้   

       1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบบริหารการศึกษา  
       2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา  
       3. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
       4. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
       5. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนย่อย 4.2   
 

  แบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น                      
2  ตอน  คือ 
       ตอนที่ 1 ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้                   
ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษาตามรูปแบบการบริหาร                   
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะ   
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น  5 ระดับ คือ 

 5   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  
                    และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  มากที่สุด   
    4   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  

                           และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  มาก 
 3   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได ้
           และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2   หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  
        และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  น้อย 

   1  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  
                   และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด          

   ตอนที่ 2 ความถูกต้องและความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมิน มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )  แบ่งเป็น   5  ระดับ คือ 

 5   หมายถึง มีความถูกต้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
         4   หมายถึง มีความถูกต้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ  มาก 

 3   หมายถึง มีความถูกต้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2   หมายถึง มีความถูกต้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ  น้อย 
 1   หมายถึง มีความถูกต้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

          
  4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือขั้นตอนย่อย 4.2   
 

   4.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือ  ศึกษาเครื่องมือในการวิจัยและงานวิจัยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินรูปแบบและแบบประเมิน
คู่มือการบริหารงานสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

   4.2 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันสร้างแบบประเมิน
รูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
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   4.3 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันตรวจสอบ                  
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและ
หลักส าคัญของสะเต็มศึกษาตามของแบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหาร                      
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ร่วมกันปรับให้มี                         
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

        4.4 น าแบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ              
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อค าถาม
ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของ
เนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน( Rovinelli  and  Hambeletton 1978:34-37, 
อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540:117) ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2560 โดยก าหนด
คะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
 +1  =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ 

    0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
  -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ .98  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )     
     4.5 น าไปจัดท าแบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในล าดับต่อไป (ปรากฏดังภาคผนวก จ )   
 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.2   
 

    5.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้                  
ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษาตามรูปแบบการบริหาร                       
งานสะเต็มศึกษาและตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้เชี่ยวชาญใช้แบบประเมินรูปแบบและ                
แบบประเมินคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) 
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขด้านภาษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2560 

  5.2 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จัดท ารูปแบบและคู่มือ               
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายที่สมบูรณ์และ
น าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 
 



 
128 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนย่อย 4.2   
 

 วิ เคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินรูปแบบและแบบประเมินคู่มือการบริหาร                        
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านปริมาณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้  
      ตอนที่  1 ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้                          
ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษาตามรูปแบบการบริหาร                
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด  5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้ว
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผล             
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของวัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนน                
เป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
        ความเป็นไปได้และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
         ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
        ความเป็นไปได้และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  มาก     
         ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
        ความเป็นไปได้และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
        ความเป็นไปได้และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  น้อย 
         ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
        ความเป็นไปได้และความครอบคลุม อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
         ตอนที่ 2 ความถูกต้องและความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale ) ชนิด  5 ระดับ  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
)X( และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ 

(Absolute Criteria) ของวัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ มีความหมาย
ดังนี้     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม 
         อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม 
         อยู่ในระดับ  มาก     
          ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม 
         อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม 
         อยู่ในระดับ  น้อย 
          ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม 
         อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 



 
129 

ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 

ผู้วิจัยด าเนินการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR)  โดยด าเนินการ แยกเป็น 
4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

 ขั้นตอนย่อยที่ 5.1 ขั้นการวางแผน (Plan: P)   
     1.ผู้วิจัยเตรียมการก่อนการใช้รูปแบบ โดยประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                       
เพ่ือประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและบทบาท
หน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด าเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 
   2.จั ดประชุ มคณะกรรมการคณะกรรมการบริ หารงานสะ เต็ มศึ กษา                          
(STEM Education) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ บทบาทหน้าที่  ร่วมกันก าหนด
แผนการด าเนินการและก าหนดปฏิทินการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา          
(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการด าเนินงานของโรงเรียน และร่วมกันวางแผนการด าเนินการทั้งด้านบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ งบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และการประสานการด าเนินการกับ
บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน เพ่ือร่วมจัดท า
โครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินการและก าหนด
ปฏิทินการด าเนิน ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือชี้แจงและสร้างความรู้และความเข้าใจ                  
ด้านบทบาทหน้าที่และการประสานการด าเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ตามคู่มือรูปแบบการบริหาร                      
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ด าเนินการช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2560 
 ขั้นตอนย่อยที่ 5.2 ขั้นการใช้รูปแบบ (Action: A) 
   ผู้วิจัยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่ แผนการด าเนินงาน ขั้นตอน
กระบวนการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ             
การด าเนินการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายไปใช้  ด าเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2560 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่น ารูปแบบไปใช้  
ประกอบด้วย 

   1.ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่รองฝ่ายวิชการ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในคู่มือของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  
     2.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ให้ค าปรึกษาและร่วมด าเนินงานสะเต็มศึกษา ประสานการด าเนินงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง        
ในการด าเนินสะเต็มศึกษา  
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        3.คณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา มีหน้าที่ ในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา                  
ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
     4.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีหน้าที่ จัดกิจกรรม                
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา น าขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงและขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ ไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามขั้นตอนก าหนดและประเมิน
ระดับคุณภาพนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
    5.นักเรียน มีหน้าที่ เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ครูให้กับ
นักเรียน ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหาร                          
งานสะเต็มศึกษา  
        6.ผู้ปกครองนักเรียน มีหน้าที่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสะเต็มศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกษาที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา                
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนนิงานสะเต็มศึกษาต่อไป 
    7.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                    
มีหน้าที่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานสะเต็มศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนิน                      
งานสะเต็มศึกษาต่อไป  
 ขั้นตอนย่อยที่ 5.3 ขั้นสังเกต ติดตาม (Observation: O) 

   ผู้วิจัย คณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่มีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดท า
สารสนเทศ เพ่ือการรายงานผลการด าเนินการ การใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา                      
(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ด าเนินการช่วงเดือน 
มิถุนายน-กันยายน 2560 และ พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561 

 ขั้นตอนย่อยที่ 5.4 ขั้นสะท้อนคิด (Reflection: R) 
   ผู้วิจัย คณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่มีเกี่ยวข้องร่วมกันประชุม เพ่ือสรุปผล                    

การด าเนินการ การใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย พร้อมทั้งเสนอปัญหาการด าเนินการในรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560  พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนา และน าไปพัฒนาการด าเนินการตามรูปแบบ ด าเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561    
โดยน าไปวางแผนพัฒนาตามขั้นการวางแผน ( Plan )และด าเนินการในขั้นการใช้รูปแบบ (Action: A) 
ขั้นสังเกต ติดตาม (Observation: O) และขั้นสะท้อนคิด ( Reflection : R) ในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ด าเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2562 ตามล าดับ 

ขั้นตอนการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบและน าเสนอผลการใช้
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รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น 4 
ด้าน ประกอบด้วย   

 1. คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 2. คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 3. คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                     
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 4. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
  
 การศึกษาผลการใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1. วัตถุประสงค์  
 

 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
 

 2. แหล่งข้อมูล  
 

   2.1 ด้านคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

 

  คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงาน
สะเต็มศึกษาและ 2) รางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาดังนี้ 

 
   2.1.1 ผู้ให้ข้อมูลด้านระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  
         2 . ค รู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า                            

(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   
                3. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษายกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 39 คน   

    ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 55 คนและปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 คน 
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   2.1.2 ผู้ให้ข้อมูลด้านรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร ได้แก่  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน รวม 2 คน  
 

 2.2 ด้านคุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

 คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่  1) ระดับการปฏิบัติ
ของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ 2) รางวัลทีค่รูได้รับด้านสะเต็มศึกษา ดังนี้ 

 

  2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

 

   ประชากร 
    1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษาจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  จ านวน 54 คน 

           2.ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินตนเอง จ านวน 54 คน  

           3.นักเรียน เป็นนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวน
นักเรียน  353 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน                         
รวมจ านวนนักเรียน  654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,007 คน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 352 คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 653 คน                 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน  (ปรากฏดังตาราง 1.1) 

 
    ประชากร ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,115 คน และปีการศึกษา 2561                 

รวมทั้งสิ้น 1,113 คน 
 
       กลุ่มตัวอย่าง  
 

           1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
สะเต็มศึกษาโดยใช้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  จ านวน 54 คน 
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           2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินตนเอง จ านวน 54 คน  

         3.นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินครูปฏิบัติ
หน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา  ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  
Morgan) (อ้างถึงใน พิษณุ  ฟองศร.ี2551:109) ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม  12 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 280 คน และปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน                 
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน (ปรากฏดัง
ตาราง 1.2) 

         กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 388 คน และปีการศึกษา 2561 รวม
ทั้งสิ้น 388 คน 

 
   2.2.2 ผู้ให้ข้อมูลด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา  ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติ

หน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปีการศึกษา 2560  จ านวน 54 คนและปีการศึกษา 2561  
จ านวน 54 คน  

 
  2.3 ด้านคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

   คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่                      1
) ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ 2) รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา 

 

   2.3.1 ผู้ให้ข้อมูลด้านระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ครูปฏิบัติหน้าที่                       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                   
ประเมินกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน  237 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน  438 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 675 คน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 หอ้งเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 237 คน  ระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 437 คน                      
รวม จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 674 คน (ปรากฏดังตาราง 1.3) 
    2.3.2 ผู้ให้ข้อมูลด้านรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร ได้แก่ 
นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 
ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  353 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน  654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 
1,007 คน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 352 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 653 คน รวม รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน (ปรากฏดังตาราง 1.1 )  

 
  2.4 ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า งด้ านความพึ งพอใจต่ อการใช้ รู ปแบบ                         

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

  ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา                       
(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  ประเมิน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา               
(STEM Education) 2) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 3) ด้านความพึง
พอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบ และ4) ด้านความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารงานสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 

  ประชากร ประกอบด้วย 
 

   1) ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  
   2) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                     
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   

   3) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษายกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 
39 คน   

   4) ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 74 คน   

   5) นักเรียน เป็นนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 
2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  
353 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน  
654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,007 คน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดบั
ละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 352 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับ
ละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 653 คน รวม จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 
คน (ปรากฏดังตาราง 1.1 )        
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   6) ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัด                    
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,007 คน และปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,005 
คน  

   7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและครู 
จ านวน 13 คน  

  ดังนั้น ประชากร ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 2,156 คน  ประชากร ปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 2,152 คน 

 
   2.4.1 ผู้ ให้ข้อมูลด้านความพึ งพอใจต่อการด า เนินการตามรูปแบบ                   

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 

   กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
 

     1) ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  
           2) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   
           3) ครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษายกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ

บริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 39 คน   
           4) ครู ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและครู

ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและ
มอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงใน พิษณุ  ฟองศรี. 2551: 109) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย                
( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อครู จ านวน 63 คน   

           5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ครู จ านวน 13 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 131 คน  และปีการศึกษา 2561    
รวมทั้งสิ้น 131 คน 

 
  2.4.2 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูจาก

การใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 

   กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
 

    1) ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจ านวน 54 คน  
    2) นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้มาโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.2551:109) 
ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน  และปีการศึกษา 2561                        
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เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6  จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน  (Proportionate Stratified 
Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย                
( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน ( ปรากฏดังตาราง 1.2 ) 

   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 334 คน  และปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 334 คน 

 
  2 . 4 . 3  ด้ า น ความพึ งพอ ใจต่ อคุณภาพนั ก เ รี ยนจาก กา ร ใช้ รู ป แ บบ                          

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

   กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
 

    1) ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจ านวน 54 คน  
    2) นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้มาโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.2551:109) 
ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน และปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2-3 จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  
จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน  ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ก าหนดวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling ) โดยใช้ชั้น
มัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่าง ง่าย ( Sample Random Sampling )                    
โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน ( ปรากฏดังตาราง 1.2 )     

   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 334 คน  และปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 334 คน 

 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 

   1. แบบสอบถามคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา  (STEM Education) และครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบสอบถาม
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 

           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ                 
(Check list) 
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        ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) 
ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )  แบ่งเป็น   5  ระดับ คือ 
    5   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
          4   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มาก 
    3   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
    2   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อย 
    1   หมายถึง มกีารปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
        ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

  2. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศ  มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลของผู้บริหารด้านสะเต็มศึกษา คือ 
ผู้บริหารได้น าการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ไปน าเสนอ ประกวดหรือ
แข่งขันในเวทีทางวิชาการต่าง ๆจนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง  

3. แบบประเมินระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้                 
การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียน ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
สะเต็มศึกษาประเมินตนเองและนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่
ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

         ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                   
โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท                     
( Likert ) แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ 

 5   หมายถึง มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
             4   หมายถึง มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับ  มาก 

 3   หมายถึง มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2   หมายถึง มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อย 
 1   หมายถึง มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

             ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

  4. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศ  มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลของครูด้านสะเต็มศึกษา คือ ครูได้น าผล                  
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การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปน าเสนอ ประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการต่าง  ๆ                 
จนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง  

5 . แบบประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยผู้ประเมิน ได้แก่                    
ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ใช้ประกอบการประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ตนเอง  ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
            ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  ชื่อ-สกุลครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษารายวิชาที่
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและระดับชั้นของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

      ตอนที่  2 ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพนักเรียน แยกเป็น 5 ระดับคุณภาพ ได้แก่ 
   5  หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดได้ครบถ้วนทุกพฤติกรรม  
       อยู่ในระดับ  มากที่สุด   
         4   หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดได้ 4 พฤติกรรม  
       อยู่ในระดับ มาก 
   3   หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดได้ 3 พฤติกรรม  
       อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
   2   หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดได้ 2 พฤติกรรม  
       อยู่ในระดับ  น้อย 

1 หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดได้ 1 พฤติกรรม  
    อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

           ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

6. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยครูประเมินนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาของ
ตนเอง มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในตารางเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลของ
นักเรียน ได้แก่ ระดับชั้น ห้องเรียน และจ านวนของนักเรียนที่รับการประเมิน มีลักษณะเป็นแบบ
ค าถามปลายเปิด 

         ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในตาราง                 
เก็บรวบรวมข้อมูล แยกตามระดับชั้นของนักเรียน  
             ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 
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    7. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศ  มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลของนักเรียนด้านสะเต็มศึกษา คือ 
นักเรียนได้น าความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการต่างๆ จนได้รับ
รางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง 

  8.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย แบบสอบถามย่อย 3 ฉบับ ได้แก่   

 8.1 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบ                          
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   โดยสอบถาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษาและยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
         ตอนที่  2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหาร                  
งาน                สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
             4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 

3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

      ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

 8.2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  โดยสอบถาม ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินตนเองและ
นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
สะเต็มศึกษาของครู ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
         ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู  
จากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย     
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น               
5 ระดับ คือ 
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5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
             4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 

3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

     ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
8.3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบ                  

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยสอบถาม ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินคุณภาพนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ประเมินคุณภาพนักเรียนโดยภาพรวม ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
         ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพนัก เรียนจาก การใช้ รูปแบบ                        
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
             4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 

3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

     ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
  9. แบบบันทึกประชุมเพ่ือการสะท้อนคิดการด าเนินการตามรูปแบบการบริหาร                      

งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่                  
รองฝ่ายวิชาการ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ก าหนดประเด็นการประชุม คือ การวิพากษ์
กระบวนการและผลการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และร่วมกันเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา                      
การด าเนินการครั้งต่อไป 

 

 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 

 4.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาลักษณะของ
เครื่องมือวิจัย ให้เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเครื่องมือในการวิจัยและงานวิจัยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบบเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แบบบันทึกการประชุมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย    



 
141 

                4.2 ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาร่วมกันสร้างแบบสอบถาม                  
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบบันทึกการประชุม ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  
 4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของแบบสอบถาม แบบเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แบบบันทึกการประชุม ด้านความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุม
ขอบเขตของการวิจัย ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา และท าการปรับปรุงแก้ไข                    
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4.4 น าเครื่องมือวิจัยเสนอผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ                  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อค าถาม 
ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย รวมทั้งพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของภาษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2560 โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลัก ของเนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิล
ตัน( Rovinelli  and  Hambeletton 1978:34-37 อ้างในพวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:117) โดยก าหนด
คะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
     +1   = แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ 

        0    = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
       -1    = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 
ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์                               

หาความเที่ยงตรงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนี                 
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.98-1.00 คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )    

  4.5 น าเครื่องมือวิจัยที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม น าไปทดลองใช้(Try Out ) กับ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2560 น าไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า(Cronbach Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค
(Cronbach, อ้างถึงในล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 200) ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability)  คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .621-.828 โดยถือว่า
มีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ฉ )  
   4.6 น าไปจัดท าเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในล าดับต่อไป 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ดังนี้ 
 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเตรียมการ โดยผู้วิจัยจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ                 

การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยใช้ประชุมครูประจ าเดือน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐานโดยน าเสนอในวาระอ่ืนๆของการประชุม  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน                 
การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนและนักเรียนใช้การประชุมแต่ละระดับชั้นประจ าสัปดาห์               
เพ่ือประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและ
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บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบันทึกการประชุมเตรียมการด าเนินการตามรูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย (การประชุม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560,การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560) 
 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวางแผน (Plann:P) โดยผู้วิจัยจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ  บทบาทหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและร่วมกันก าหนดปฏิทินการด าเนินการตามรูปแบบ                  
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานของโรงเรียน และร่วมกันวางแผนการด าเนินการทั้งด้านบุคลากร 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ งบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และการประสานการด าเนินการกับ
บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติ งานฝ่ายต่ างๆ  และผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องภายนอกโรงเรียน                          
บันทึกการประชุมวางแผนการด าเนินตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย (การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ) 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นขั้นของการสังเกต ติดตาม (Observation:O) โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการตามคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้ รูปแบบ               
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องมือ                       
ที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบ ปีการศึกษา ได้แก่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2561 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการช่วงเดือน มีนาคม 
2562 ด าเนินการดังนี้ 

  3.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน ได้แก่             
1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา โดยผู้ประเมิน ได้แก่  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ 2) รางวัล
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

  3.2 คุณภาพของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูล  2 ด้าน ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติของครูด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ใช้แบบประเมินระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
สะเต็มศึกษา จากการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินตนเองและนักเรียนที่ได้ เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
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สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และ 2) รางวัลทีค่รูได้รับด้านสะเต็มศึกษา ใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัล
ที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

  3.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  เก็บรวบรวมข้อมูล  2 ด้าน ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนจาก               
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือวิจัย ได้แก่                     
แบบประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ใช้ประกอบการประเมินระดับ
คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งประเมินนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาของตนและ 2) รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาใช้                        
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

  3.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาใช้แบบสอบถาม
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  

   3.4.1 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบ                          
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   โดยสอบถาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ครผูู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ
ยกเว้นครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   3.4.2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                  
ของครูจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  โดยสอบถาม ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินตนเองและ
นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา        
ของคร ู

   3.4.3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   โดยสอบถาม                  
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนที่ได้
เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาประเมินคุณภาพนักเรียนโดยภาพรวม 
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  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนคิด (Reflextion:R) จากการประชุม                             
เพ่ือการสะท้อนคิดการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รองฝ่ายวิชาการ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกันเสนอปัญหา
การด าเนินการในรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา บันทึกผล
การสะท้อนคิด (Reflextion:R) และน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาการด าเนินการตามรูปแบบการบริหาร                                 
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในรอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
  5. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตามผลการด าเนินการตามรูปแบบในรอบที่ 1  
  6. เสนอรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายที่ปรับเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
และความเป็นไปได้ ด าเนินการในเดือนเมษายน 2561 โดยผู้เชี่ยวชาญใช้แบบประเมินรูปแบบ        
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561                   
ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) 
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขด้านภาษา 
  7. ปรับแก้ไขรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปรูปแบบที่ปรับแก้ไปใช้ในการปรับแก้ไข                 
คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตามล าดับ  
  8. น ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายไปใช้ในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามกระบวนการที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนา  (Action: A)  
พร้อมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบในขั้นสังเกต ติดตาม ( Observation: O) 
และจัดการประชุมเพ่ือการสะท้อนคิด ( Reflection: R) เพ่ือร่วมกันเสนอปัญหา เสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินการ 
  9. จัดท ารายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและจัดการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ  
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้รูปแบบการบริหาร               
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและน ามาจัดท าสารสนเทศ
แยกปีการศึกษา (ปรากฏดังภาคผนวก ฌ) ดังนี้  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติตาม
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 2) รางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
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        1.1 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามระดับคุณภาพ
ของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย คัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์  น ามาหาค่าร้อยละของแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมด แยกวิเคราะห์
ตามลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย 
           1) ลักษณะส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
           2) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด  5 ระดับ  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
            ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
            ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก     
            ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
            ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย 
            ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
           3) ลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย
การสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี  
  1 .2  รางวั ลด้ านการบริหารงานสะเต็มศึ กษา  ผู้ วิ จั ยรวบรวมข้อมูล จาก                         
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายจากงานสารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1                        
ปีการศึกษา 2560 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าสารสนเทศแยกปีการศึกษา  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณ ด้วยการตรวจนับจ านวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ 
     2. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติของ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ 2) รางวัลทีค่รูได้รับด้านสะเต็มศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  2.1 ระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดเลือกเฉพาะ
สอบถามที่มีความสมบูรณ์  น ามาหาค่าร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด  วิเคราะห์แยก
ตามลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย                
          1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
          2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด  5 ระดับ  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
           ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
           ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก     



 
146 

           ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
           ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย 
           ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
      3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย
การสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี  
      2.2 รางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย        
จากงานสารสนเทศ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าสารสนเทศแยกปีการศึกษา  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล                      
ด้านปริมาณ ด้วยการตรวจนับจ านวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ  

 3.  วิ เคราะห์ข้อมูลคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา                       
(STEM Education)ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกเป็นประเด็นพิจารณา 
2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ 2) รางวัล       
ที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาดังนี้  
  3.1 ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประสานครูในการด าเนินการกรอกข้อมูลให้มีความสมบูรณ์  น ามาหา              
ค่าร้อยละของจ านวนแบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้คืนมาทั้งหมด  วิเคราะห์แยกตามลักษณะของข้อมูล 
ประกอบด้วย     
    1) มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  
     2) มีลักษณะเป็นตัวเลขระบุระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้                  
สะเต็มศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X(  แยกเป็น                     
ปีการศึกษา ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
           ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
           ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก     
           ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
           ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อย 
           ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า  มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
            3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์                   
โดยการสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
   3 . 2  ร า ง วั ล ที่ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ด้ า น ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า ผู้ วิ จั ย ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล                                
จากแบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ                 
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าสารสนเทศแยกปีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล                 
ด้านปริมาณ ด้วยการตรวจนับจ านวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ 
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 4.วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ แยกเป็นประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา2) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                  
สะเต็มศึกษาของครูและ 3) ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์  
น ามาหาค่าร้อยละของแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมด  วิเคราะห์แยกตามลักษณะของข้อมูล 
ประกอบด้วย                          
                 1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
          2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด  5 ระดับ  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
           ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
           ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก     
           ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
           ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
           ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
      3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย
การสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี  
     5.การวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิด (Reflection) จากการประชุมเพ่ือการสะท้อนคิด                   
การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหา เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา                    
ในการด าเนินการ วิเคราะห์โดยการสรุปประเด็น  
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สรุปขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
           ประเด็นที่ต้องการ                        การด าเนินการ                                   ผลที่ได้             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ต่อ) 

สังเคราะห์องค์ประกอบ
ของการบริหารงาน                  
สะเต็มศึกษา (STEM 

Education)ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- สังเคราะห์มาจากการศึกษา เอกสาร  ทฤษฎี  หลักการ 
แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารสถานศึกษา  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบและการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา 
- น ามาก าหนดองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหาร                  
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษาสภาพและปญัหาการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) 

-  ศึ ก ษ า สภาพ ปั จ จุ บั นแ ละ ปัญหาก า รบริ ห า ร                       
งานสะเต็มศึกษา (STEM Education)ของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 

สภาพและปัญหาการบริหารงาน    
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ 

ร่างและตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารงานสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) 

ใชก้ารวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAOR)  
1.ร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
   -ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่างรูปแบบโดยน า
องค์ประกอบของกระบวนการของการบริหาร                     
งานสะเต็มศึกษา (STEM Education)ในสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานและแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)ของโรงเรียนต้นแบบ มาก าหนด
องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
  -น ารูปแบบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
  -ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  -จัดท า คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
2 .ต รวจสอบรู ปแบบและ คู่มื อ กา รบริ ห ารงาน                      
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   -ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบและคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   -ทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือของรูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)ในการ
บริหารงานสะเต็ม ศึกษา (STEM Education)ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2559      
   -รวบรวมผลการทดลองใช้ (Try Out)และหาค่า             
ความเชื่อมั่น (Reliability) 
   -วิเคราะห์ผล ร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา 
   -ปรับปรุงแก้ไข จัดท ารูปแบบ คู่มือ และเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในขั้นตอนไป 

รูปแบบการบรหิารงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)ของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชยีงราย 
 

ศึกษาแนวทางการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)ของ

โรงเรียนต้นแบบ 

- ศึกษากระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)ของโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

แนวทางการบริหารงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)ของ
โรงเรียนต้นแบบ 
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(ต่อ) ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
           ประเด็นที่ต้องการ                        การด าเนินการ                                   ผลที่ได้        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

แผนภูมิ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ใช้รูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

(STEM Education)  

ขั้นการวางแผน(Plann:P) 
   -ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการ เพื่อประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินการและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการด าเนินการและบทบาทหนา้ที่ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
   -ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อสรา้งความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการด าเนินการ  บทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)และร่วมกันก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
ขั้นน ารูปแบบและคู่มือไปใช ้(Action:A)   
    -ผูเ้กี่ยวข้องน ารูปแบบไปใช้  โดยด าเนินการตาม
คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผล 
สรุปผล 
ขั้นสังเกต ติดตาม (Observation:O) 
   -โดยใช้การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้รูปแบบตามระยะที่ร่วมกันก าหนด  
ขั้นสะท้อนคิด (Reflextion:R)  
   -ประชุมเพื่อการสะท้อนคิดการด าเนินการตาม
รูปแบบ รอบปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 เพื่อร่วมกันเสนอ
ปัญหา เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในการ
ด าเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินการใน
รอบปีการศึกษาต่อไป  
     ด าเนินการใช้รูปแบบในการรอบที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยด าเนินการ 
ขั้นการวางแผน(Plann:P) 
ขั้นน ารูปแบบและคู่มือไปใช ้(Action:A)   
ขั้นสังเกต ติดตาม (Observation:O) 
ขั้นสะท้อนคิด (Reflextion:R)  
      รวบรวมผล วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ตามล าดบั 
 

ผลการใช้รูปแบบการบริหารงาน              
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
1.คุณภาพของการบริหารงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
2.คุณภาพของครดู้านการจัดการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
3.คุณภาพของนักเรียนจากการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
4.ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

สรุปผล 
-สรุปผลการวิจยั 
-อภิปรายผลการวจิัย 
-เขียนรายงานการวิจัย 

รายงานผลและเผยแพร่ 
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ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการวิจัยมาก าหนดเกณฑ์การพัฒนารูปแบบ เพ่ือการสรุปผลการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 
ตาราง 3.1  แสดงเกณฑ์การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ เกณฑ ์

1.สังเคราะห์
องค์ประกอบของ             
การบริหารงาน                  
สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อก าหนด
องค์ประกอบท่ีมีผล
ต่อการบริหาร                  
สะเต็มศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 

-เอกสาร บทความ 
และงานวิจัย 
 
 
 

-แบบสังเคราะห์
องค์ประกอบท่ีมี
ผลต่อการบรหิาร
สะเต็มศึกษา -
แบบประเมินความ
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องและ
เป็นไปได้ของ
องค์ประกอบ 

สังเคราะห ์
ข้อมูล 

 
 

องค์ประกอบการ
บริหารสะเต็มศึกษา 
ที่มีความถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้องและ
เป็นไปได ้

2.ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหาร                 
งานสะเตม็ศึกษาของ
โรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการ
บริหารงาน                  
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

-ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงาน                  
สะเต็มศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา  

-แบบสอบถาม
ระดับการปฏิบตัิ
ด้านบริหาร                        
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
 

  ,   
 
 

ได้รูส้ภาพและ
ปัญหาการ
บริหารงาน                  
สะเต็มศึกษา ของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
   ≥ 4.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 5 
ระดับ 

3 ศึกษาแนวทางการ
บริหารงาน                       
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนต้นแบบ 

ศึกษาแนวทาง               
การบริหารงาน                    
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนต้นแบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
โรงเรียนต้นแบบ  

แบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สังเคราะห ์
ข้อมูล 

 

ได้กระบวนการ
บริหารงาน                 
สะเต็มศึกษาตาม
องค์ประกอบของ
การบริหารงาน                
สะเต็มศึกษา                  
ในสถานศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
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4.ร่างและตรวจสอบ
รูปแบบการ
บริหารงาน               
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย   

     

4.1 ร่างรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบ
การบริหารงาน                     
สะเต็มศึกษา  

เพื่อสร้างรูปแบบ
และคู่มือการใช้
รูปแบบการ
บริหารงานสะเต็ม
ศึกษา  

ครูที่ปฏิบัตหิน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงาน              
สะเต็มศึกษา  

แบบบันทึกการ
ประชุมระดม           
ความคิดเห็น 
เพื่อสร้างรูปแบบ
และคู่มือฯ 

สรุป
สาระส าคญั 

 ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 

5 ระดับ 

4.2 ตรวจสอบร่าง
รูปแบบและคู่มือการใช้
รูแบบการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา  

เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบและคู่มือการ
บริหารงาน                         
สะเต็มศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมิน
รูปแบบและคู่มือ
การบริหารงาน               
สะเต็มศึกษา  

  ,    ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 

5 ระดับ 

5.ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการ
บริหารงาน                     
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อศึกษาผลการใช้
รูปแบบการ
บริหารงาน                  
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

    

   5.1 คุณภาพของ
การบริหารงาน                    
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อศึกษาคุณภาพ
ของการบริหารงาน
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

    

      5.1.1 ระดับการ
ปฏิบัติตามรูปแบบ
การบริหารงาน                     
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 -ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงาน                
สะเต็มศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา  

แบบสอบถาม
ระดับการปฏิบตัิ
ตามรูปแบบการ
บริหารงาน               
สะเต็มศึกษา  

  ,   
 
 
 

  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 

5 ระดับ 
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     5.1.2 รางวัลด้าน
การบริหารงาน                 
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 แบบบันทึกผล
รางวัลผู้บริหารด้าน
การบริหารงาน                   
สะเต็มศึกษา  

จ านวนรางวัล รางวัล
ระดับภาค
ขึ้นไปอย่าง
น้อย 1 
รางวัล/ปี
การศึกษา  

งานสารสนเทศ 
 

  5.2 ด้านครูที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อศึกษาคุณภาพ
ของครูผู้จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้                
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

    

     5.2.1ระดับการ
ปฏิบัติของครูด้าน   
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา  

 -ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงาน              
สะเต็มศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
-นักเรียน 

แบบสอบถาม
ระดับการปฏิบตัิ
ของครูด้าน       
การจัดการเรยีนรู้                   
สะเต็มศึกษา  

  ,   
 
 
 
  ,   
 
 
X  , S.D. 

 ,X  ≥ 3.50 
จากมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ 

    2)รางวัลที่ครูได้รับ
ด้านสะเต็มศึกษา  

 งานสารสนเทศ 
 

แบบบันทึกผล
รางวัลคร ู

จ านวน
รางวัล 

รางวัลระดับภาค
ขึ้นไปอย่างน้อย 1 
รางวัล/ปีการศึกษา  

  5.3 คุณภาพของ
นักเรียนจาก              
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา
ของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อศึกษาคุณภาพ
ของนักเรียนจาก  
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 
 

   

    1) ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนจาก              
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา  

 ครูปฏิบัตหิน้าท่ี              
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
ประเมินระดับ
คุณภาพของ
นักเรียน 

แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนักเรียนจาก
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้สะเต็ม
ศึกษา  

  ,   
 

  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 
5 ระดับ 
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   2) รางวัลที่นักเรียน
ได้รับด้าน                       
สะเต็มศึกษา  

 นักเรียน 
(เก็บจากงาน
สารสนเทศ) 

แบบบันทึกผล
รางวัลนักเรยีน 

จ านวน
รางวัล 
 
 

ระดับภาคขึ้นไป
อย่างน้อย 1 
รางวัล/ปีการศึกษา 

   5.4 ความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบ
การบริหารงาน                  
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อศึกษาความพึง
พอใจต่อรูปแบบ               
การบริหารงาน                 
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

    ,X  ≥  
4.00 จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

  5.4.1ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการ
ตามรูปแบบการ
บริหารงาน                      
สะเต็มศึกษา 

เพื่อศึกษา                  
ความพึงพอใจต่อ                      
การด าเนินการ                
ตามรูปแบบ                  
การบริหารงาน                     
สะเต็มศึกษา  

-ผู้อ านวยการ  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงาน                
สะเต็มศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้                      
สะเต็มศึกษา  
-นักเรียน 
-ผู้ปกครองนักเรียน 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการ
ตามรูปแบบ               
การบริหารงาน                
สะเต็มศึกษา  

  ,   
  ,   
 
 
 
X  , S.D. 
 
 
X  , S.D. 
X  , S.D. 
  ,   
 

 ,X  ≥  
4.00 จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

 5.4.2 ความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู 

เพื่อศึกษา                  
ความพึงพอใจต่อ            
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
ของครู 

-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
ประเมินนักเรียนที่
ได้เรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา  
-นักเรียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู 

  ,   
 
 
 
 
 
 
X  , S.D. 

 ,X  ≥  
4.00 จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 
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 5.4.3 ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพนักเรียน 

เพื่อศึกษาความ                
พึงพอใจต่อคุณภาพ
นักเรียน 

-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
ประเมินนักเรียนที่
ได้เรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษา 
 -นักเรียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพนักเรียน 

  ,   
 
 
 
 
 
X  , S.D. 

 ,X  ≥  
4.00 จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

  5.5 ประชุมสะท้อน
ผลการใช้รูปแบบ              
การบริหารงาน          
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง
พัฒนาการ
บริหารงาน                  
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

-ผู้วิจัย 
-ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
-ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็ม
ศึกษา  
 

แบบบันทึกการ
ประชุมสะท้อนผล
การใช้รูปแบบ       
การบริหารงาน                 
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

สรุป
สาระส าคญั 

ได้ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุง
พัฒนาการ
บริหารงาน                
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     1. สถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ  ประกอบด้วย 
 

                   1.1 การหาความเที่ ยงตรง เชิ ง เนื้ อหา   (Content Validity) ของแบบประเมิน                        
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการสอบถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหา                                
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 117) จากสูตร 

N

R
IOC


=  

เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับประเด็น
หลักของเนื้อหา 

R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N     แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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                    1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา                
(-Coefficient) ของครอนบัค  (ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ, 2538 : 200) 
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1n

n  

เมื่อ      แทน   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
     n      แทน   จ านวนข้อ 

Σ 2

iS    แทน คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 
2

tS     แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
  
2.  สถิติบรรยายหรือสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตร 
       

N

f
P

100
=  

เมื่อ   P    แทน  ร้อยละ 
      f     แทน   ความถี่ของรายการนั้น 

N    แทน   ความถี่ท้ังหมด 
 
  2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 137) จากสูตร 

n

X
X

n

1i
i

==  

เมื่อ   n    แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
X    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

iX  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 

2.3  ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน จากสูตร 

( )

1n

XX
SD

N

1i

2

i

−

−
=


=

 

เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
N,n      แทน จ านวนทั้งหมดในกลุ่มประชากร,กลุ่มตัวอย่าง 

iX    แทน 
ค่าตัวเลขหรือค่าคะแนนแต่ละข้อ 

 


