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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 ผลการสั ง เคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงาน สะเต็มศึกษา                        
(STEM Education)ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขั้ น ต อน ที่  2 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พแ ล ะปั ญ ห า 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 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 

 ขั้ นตอนที่  4  ผลการร่ า งและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงาน สะ เต็ มศึ กษา                           
(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 ขั้นตอนที่ 5 ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 
 

       ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ                   
การบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารสะเต็มศึกษา                 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR) 
รูปแบบและการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อ
การบริหารสะเต็มศึกษา คือ ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกันเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ใน
บทที่ 2 โดยละเอียดแล้ว  

      การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งหมดจ านวน 12 องค์ประกอบ  น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร                           
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 องค์ประกอบ                  
ผลการวิ เ คราะห์ หาความ เที่ ย งตร งจากการตรวจส อบองค์ป ระกอบของผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ                                  
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.98-1.00  องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                     
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สังเคราะห์ได้ ประกอบด้วย    

1.ผู้น ามีภาวะผู้น า 
2.นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 
3.การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
4.การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
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5.การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
6.การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
7.การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 
8.การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
9.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

         10.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
         11.การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
         12.การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
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ตารางที่ 4.1 ระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสังเคราะห์ได้ 
 

ที่ รายการองค์ประกอบ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได ้
n=5 

  X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

2 นโยบายของโรงเรียนดา้นสะเตม็ศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน                   
งานสะเต็มศึกษา 

4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 4.40 
 

0.55 
 

มาก 4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 

4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากที่สุด 

5 การวางแผนการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

6 การก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

7 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 5.00 0.00 มาก 4.40 0.55 มาก 

8 การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 4.20 0.45 มาก 4.80 0.45 มากที่สุด 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มาก 4.80 0.45 มากที่สุด 

10 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

11 การสร้างขวัญก าลงัใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

12 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 

 โดยรวม 4.43 0.50 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 4.57 0.50 มากที่สุด 4.60 0.49 มากที่สุด 
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จากตาราง 4.1 ระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังเคราะห์ได้ โดยภาพรวม 
พบว่า ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.60,S.D.=.49) รองลงมาคือ 
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=.50) ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ( X =4.55,S.D.=.50) ส่วนด้านความถูกต้อง  อยู่ ในระดับมากแต่มีค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด                                
(X =4.43,S.D.=.50)  
  

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ร่วมกันศึกษาสภาพและปัญหา                  
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด าเนินการ                 
ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2560 โดยใช้การแบบสอบถาม               
ระดับการปฏิบัติด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน  1 คน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  39 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 55 คน ได้แบบสอบถาม
กลับคืน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18 ปรากฏดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.2-4.3 ดังนี้ 

 

2.1 ระดับคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  
 

ตารางที่ 4.2 ระดับการปฏิบัติด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  

 

ที่ รายการองค์ประกอบ การปฏิบัติ 
n=54 

  X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 4.50 0.54 มากที่สุด 
2 การนโยบายดา้นสะเต็มศึกษา 4.39 0.49 มาก 

3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน                  
สะเต็มศึกษา 

3.78 0.74 มาก 

4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4.17 0.57 มาก 

5 การวางแผนการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.54 0.50 มากที่สุด 

6 การก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.06 0.60 มาก 

7 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 4.22 0.57 มาก 
8 การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.48 0.50 มาก 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.98 0.63 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ที่ รายการองค์ประกอบ การปฏิบัติ 
n=54 

  X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

10 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.30 0.50 มาก 

11 การสร้างขวัญก าลงัใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.46 0.66 มาก 

12 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา  3.85 0.45 มาก 

 โดยรวม 4.21 0.62 มาก 

 
จากตาราง 4.2 ระดับการปฏิบัติด้านของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง

ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =4.21,S.D.=.62) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็น  รายองค์ประกอบ  พบว่า มีองค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา จ านวน 2 
องค์ประกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.54,S.D.=.50) รองลงมา คือ ผู้น ามีภาวะผู้น าอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน( X =4.50,S.D.=.54) ส่วนองค์ประกอบอีก 10 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก จัดเรียง
ค่าเฉลี่ยสูงไปต่ าสุด ได้แก่ การด าเนินงานสะเต็มศึกษา (X =4.48,S.D.=.50) การสร้างขวัญก าลังใจใน                          
การด าเนินงานสะเต็มศึกษา  ( X =4.46,S.D.=.66)  การก าหนดนโยบายด้านสะเต็มศึกษา                             
( X =4.39,S.D.=.49)การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ( X =4.30,S.D.=.50) การพัฒนา
บุคลากรด้านสะเต็มศึกษา ( X =4.22,S.D.=.57) การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา                   
( X =4.17,S.D.=.57)  การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ( X =4.06,S.D.=.60)                    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (X =3.98,S.D.=.63)  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมิน              
การด าเนินงานสะเต็มศึกษา ( X =3.85,S.D.=.45) และการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม                    
ที่เอ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา (X =3.78,S.D.=.74) ตามล าดับ 

 
 

ผู้ให้ข้อมูลเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตาราง 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1 คณะกรรมการยังไม่มีประสบการณ์การในการบริหารงานสะเต็มศึกษา 3 14.29 
2 งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไม่เพียงพอ   2 9.52 
3 ควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 2 9.52 
4 เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียนและหน่วยงาน

ภายนอก  
1 4.76 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
5 ควรก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและ                       

มีการทบทวนเป็นระยะ 
1 4.76 

6 ควรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน               
สะเต็มศึกษา  

1 4.76 

7 จัดกิจกรรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

1 4.76 

8 ควรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 
เพื่อน าไปใช้วางแผนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน  

1 4.76 

9 เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสะเต็มแต่ละระดับได้วางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกัน  

1 4.76 

10 น ากิจกรรมของสะเต็มบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่                 
เป็นค่ายทางวิชาการให้มากข้ึน 

1 4.76 

11 ควรส่งเสริมให้ครูส่งผลงานประกวด ร่วมน าเสนอผลงานในเวทีทาง
วิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
สะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่องภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 4.76 

12 ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 4.76 

13 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 

1 4.76 

14 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 1 4.76 
15 ครูควรตั้งเป้าหมายการด าเนินงานของตน ให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของตนเอง และสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน   
1 4.76 

 โดยรวม 19 100.00 
 

จากตาราง 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 15 รายการ  
จัด เรียงล าดับความถี่ สู งสุดไปหาต่ าสุด  โดยน า เสนอ 3 อันดับแรก คือ  คณะกรรมการ                                              
ยังไม่มีประสบการณ์การในการบริหารงานสะเต็มศึกษา จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่  =3,                       
ร้อยละ=14.29) รองลงมา คือ งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไม่เพียงพอและควรก าหนดปฏิทิน
การด าเนินงานให้มีความชัดเจน (ความถ่ี=2,ร้อยละ=9.52)  
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบ 
 

ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาจากการศึกษาเอกสารในขั้นตอนที่ 
1 จ านวน 12 องค์ประกอบ น ามาใช้ เป็นองค์ประกอบในการศึกษาแนวทางการบริหาร                         
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งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบ                        
ที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 5 โรงเรียน                     
รวมทั้งสิ้น 15 คน ได้ข้อมูลจากทรงคุณวุฒิทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการสังเคราะห์                      
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนต้นแบบ ดังนี้ 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือน ามาก าหนดกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปรากฏดังภาคผนวก ง และปรากฎดังตาราง 4.4 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.4 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหาร                       
งานสะเต็มศึกษา 

 

องค์ประกอบการบริหาร   
สะเต็มศึกษา 

ผลการสังเคราะห์  

1.ผู้น ามีภาวะผู้น า 1.1 ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสะเต็มศึกษา 
1.2 ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
1.3 สื่อสารเป้าหมายงานสะเต็มศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน 
1.4 สนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

 1.5 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานสะเต็มศึกษาอย่างเปน็ระบบ 
2.นโยบายของโรงเรียน
ด้านสะเต็มศึกษา 

2.1 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายของต้นสังกัดที่เก่ียวข้องกับ               
สะเต็มศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายสะเต็มศึกษาระดับโรงเรียน  

 2.2 สร้างความตระหนักให้กับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย          
ด้านสะเต็มศึกษา  

 2.3 จัดท าโครงการ กิจกรรม  เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสนองวิสัยทัศน์             
ที่ก าหนด 

 2.4 รายงานผลการด าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสะเต็มศึกษา
เพ่ือสนองวิสัยทัศน์ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ 

 2.5 ร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานและน าผลไปวางแผนพัฒนา                    
การด าเนินการในครั้งต่อไป 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการบริหาร   
สะเต็มศึกษา 

ผลการสังเคราะห์  

3.การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท างานสะเต็มศึกษา 

3.1 ร่วมกันศึกษาปัญหา ความต้องการจ าเป็นปัญหา ด้านวัสดุ อุปกรณ์              
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
3.2 จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์                         
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 3.3 ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ดีโดยการท างานอาศัยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการงานสะเต็มศึกษา 

 3.4 สนับสนุนครูพัฒนาสภาพห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ                     
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 3.5 ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา 

4.การจัดโครงสร้างการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
4.2 วิเคราะห์ศักยภาพและคัดเลือกครูเพ่ือเตรียมการเสนอแต่งตั้ง                  
เป็นคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา  

 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาตามความรู้ ความถนัด
และความสามารถ  

 4.4 ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา                    
อย่างเป็นระบบ  

 4.5 การน าสารสนเทศจากประเมินปรับปรุงการด าเนินงานและ                     
น าไปประกอบการโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา  

5.การวางแผนการ
ด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

5.1 ศึกษาขอบข่ายภาระงานสะเต็มศึกษา 
5.2 จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนางานสะเต็มศึกษา 

 5.3 ก าหนดเป้าหมาย เกณฑ์การวัดและประเมินในการด าเนิน                   
งานสะเต็มศึกษาอย่างชัดเจน 

 5.4 เสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้น าแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 
 5.5 รวบรวมผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษาตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้ง

รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินการในครั้งต่อไป 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการบริหาร   
สะเต็มศึกษา 

ผลการสังเคราะห์  

6.การก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานสะเต็ม
ศึกษา 

6.1 วิเคราะห์สารสนเทศผลการด าเนินงานครั้งที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมาย
ยกระดับและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
6.2 วางแผนการด าเนินและร่วมกันก าหนดขั้นตอนวิธีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

 6.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนิน               
งานสะเต็มศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 6.4 ด าเนินการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 6.5 การรวบรวมผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือน าไปสร้างเป้าหมายใหม่ 
7.การพัฒนาบุคลากรด้าน
สะเต็มศึกษา 

7.1 วางแผนพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 
7.2 จัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 

 7.3 ส่งเสริมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 

 7.4 ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม
ศึกษา 

 7.5 ส่งเสริมครูให้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

8.การด าเนินงานสะเต็ม
ศึกษา 

8.1 ศึกษาโครงการ กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8.2 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ 
8.3 สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานสะเต็มศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 8.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษา อย่าง
เป็นระบบ 

 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินการครั้งต่อไป 

9.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 

9.1 พัฒนาครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 9.2 สนับสนุนครูพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 9.3 สนับสนุนครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 9.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       

สะเต็มศึกษาของครูสะเต็มศึกษา 
 9.5 จัดท ารายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินการ
ครั้งต่อไป 
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 ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการบริหาร   
สะเต็มศึกษา 

ผลการสังเคราะห์  

10.การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

10.1 คณะกรรมการงานสะเต็มศึกษาร่วมกันก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
เครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 10.2 คณะกรรมการงานสะเต็มศึกษาร่วมกันก าหนดขอบข่ายภาระงาน 
บทบาทหน้าที่ของผู้มีเก่ียวข้องและเครือข่ายในการมีส่วนร่วม 

 10.3 พัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายจนมีศักยภาพเพียงพอ
ในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

 10.4 ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ จ าเป็นด้านความร่วมมือความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

 10.5 ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่าย                    
ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.การสร้างขวัญก าลังใจ
ในการด าเนินงานสะเต็ม
ศึกษา 

11.1 ร่วมกันวางแผนการสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
11.2 สร้างขวัญก าลังใจโดยการชื่นชม ยกย่อง ยินดีในการด าเนินการ                 
ในรูปแบบต่างๆ 

 11.3 ร่วมกันนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการการสร้างขวัญก าลังใจ                
ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 11.4 ร่วมกันประเมินการด าเนินการสร้างขวัญก าลังใจอย่างเป็นระบบ 
 11.5 น าผลการด าเนินงานการสร้างขวัญก าลังใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไปใช้ในแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการอย่างแท้จริง 
12.การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมิน              
การด าเนินงาน                 
สะเต็มศึกษา 

12.1 ร่วมกันจัดท าคู่มือการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินและ                    
สร้างเครื่องมือที่เหมาะสม 
12.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ     
การด าเนินงานสะเต็มศึกษาชัดเจน 
12.3 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

 12.4 ร่วมกันด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนิน               
งานสะเต็มศึกษาอย่างระบบ  

 12.5 รายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงาน                
สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินการในครั้งต่อไป 
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จากตาราง 4.4 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 องค์ประกอบ ได้รายการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
องค์ประกอบละ 5 รายการปฏิบัติ  รวมทั้งสิ้นจ านวน  60  รายการปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนที่ 4 ผลการร่าง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR) ในการสร้างรูปแบบ                 
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยขั้นการวางแผน 
(Plan :P) ได้ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ จัดเตรียมเอกสารประกอบ                  
การประชุม  ขั้นการด าเนินการ (Action: A) ได้จัดประชุมผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา                    
เพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบและจัดท าคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ขั้นการ สังเกต ติดตาม 
(Observation: O) ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ              
ขั้นสะท้อนคิด ผู้วิจัยและคณะกรรมการสะเต็มศึกษา ร่วมกันน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาใช้              
ในการปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น                     
น ารูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ในตามล าดับ ซึ่งขั้นนี้ผู้วิจัยน าเสนอผล                   
การด าเนินการ ประกอบด้วย 1) ร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และ  2) ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหาร                          
งานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผลการด าเนินการ ปรากฎดัง
ตาราง 4.5-4.7  ดังนี้ 

 
4.1 ผลการร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

      ผู้ วิ จั ย ใช้ การประชุมระดมความคิด เห็น เ พ่ือร่ วมกันร่ างรูปแบบการบริหาร                           
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่                        
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 15 คน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00   
           ร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของการบริหาร                       
สะเต็มศึกษา 4) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา    
5) กระบวนการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จ
องค์ประกอบของการบริหารสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของ                 
การบริหารสะเต็มศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์ (ปรากฏดัง
ภาคผนวก ช) ผู้วิจัยด าเนินการ 2 รอบ ดังนี้ 
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       รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 น าผลการระดมความคิดเห็น มาใช้ร่างรูปแบบการบริหาร                
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา
และไดป้รับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบฯเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา มติที่ประชุมเห็นชอบตามร่างรูปแบบฯ และมอบหมายให้ผู้วิจัยน าไปสร้าง
รูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                 
ที่มีความสมบูรณ์ต่อไป   โดยองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                     
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย 60 
รายการปฏิบัติ ดังนี้  
 

องค์ประกอบหลัก 1 ด้านปัจจัย 
 1.1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 
 1.2 นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 
 1.3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 1.4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ 
 2.1 การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.2 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 
 2.4 การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 2.6 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.7 การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

น ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ไปใช้ในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดผลการด าเนินการ                 
ร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปรากฏ
ดังภาคผนวก ช และแสดงแผนผังความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                
ดังแผนภาพ 4.1 ดังนี้ 
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แผนภาพ 4.1 รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 ผู้น ามีภาวะผู้น า 

 นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 

 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ  

 โครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

   

 

 

 
 

 

 

 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

 

คุณภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา 
 

 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 
  ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 
 

ย้อนกลับ 
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รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยและคณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา น าผลการวิจัย                
พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ มาก าหนดองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพ่ิมจ านวน 1 องค์ประกอบ เสนอผู้เชี่ยวชาญ                  
เ พ่ือพิจารณาและได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ  (ปรากฏดังภาคผนวก ซ )                          
โดยองค์ประกอบของรูปแบบฯประกอบด้วย  2  องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย                         
100 รายการปฏิบัติ ดังนี้  

องค์ประกอบหลัก 1 ด้านปัจจัย 
 1.1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 
 1.2 นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 
 1.3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 1.4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ 
 2.1 การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.2 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 
 2.4 การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 2.6 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.7 การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 2.9 การจัดท าสารสนเทศและการายงานผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

 
น าไปใช้ในรอบที่  2  ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดผลการด าเนินการร่างรูปแบบ                        

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปรากฏดังภาคผนวก 
ช และแสดงแผนผังความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ ดังแผนภาพ 4.2 ดังนี้ 
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แผนภาพ 4.2  รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 ผู้น ามีภาวะผู้น า 

 นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 

 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ  

 โครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

   

 

 

 
 

 

 

 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

 

คุณภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา 
 

 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 
  ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 
 

ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพต่อเนื่อง 

ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับกระบวนการต่อเนื่อง 

ย้อนกลับ 
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4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่ มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 
 ผู้วิจัยได้น าร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายและร่างคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อเสนอและน ามาปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  จนได้รูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายที่มีความสมบูรณ์ และผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความสอดคล้องความเป็นไปได้และความครอบคลุมของรูปแบบและความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผลการประเมิน 
ดังนี้ 
 
               4 .2 .1  ความถู กต้ อง  ความเหมาะสม ความสอดคล้อง  ความเป็น ไปได้                             
ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษาของรูปแบบการบริหาร                   
งานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แบบประเมิน
กลับคืน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปรากฏดังภาคผนวก ฌ  และตาราง 4.5-4.7 ดังนี้ 
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 ตาราง 4.5 ระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษา
ของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560  

 

 รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได้ 
n=5 

ความครอบคลุมของ
เขตวิจัย  
n=5 

ความครอบคลุม
หลักการสะเต็มศึกษา 

n=5 
 X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1.หลักการเหตุผลของการ
พัฒนารูปแบบ 

4.60 .55 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.77 .43 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 

2.วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบเพื่อพัฒนา               
การบริหารงานสะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 

3.องค์ประกอบของการ
บริหาร                        
งานสะเต็มศึกษา 

4.70 .46 มากที่สุด 4.78 .42 มากที่สุด 4.77 .43 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 

4.วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการ
บริหาร                      
งานสะเต็มศึกษา 

4.78 .42 มากที่สุด 4.73 .45 มากที่สุด 4.70 .46 มากที่สุด 4.68 .47 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 
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ตาราง 4.5 ( ต่อ) 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได้ 
n=5 

ความครอบคลุมของ
เขตวิจัย  
n=5 

ความครอบคลุม
หลักการสะเต็มศึกษา 

n=5 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
5.กระบวนการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบของการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.77 .42 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.70 .46 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.70 .46 มากที่สุด 

6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.62 .49 มากที่สุด 4.62 .49 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 
7.เป้าหมายของการ
ด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการ
บริหาร                           
งานสะเต็มศึกษา 

4.72 .45 มากที่สุด 4.67 .48 มากที่สุด 4.68 .47 มากที่สุด 4.67 .48 มากที่สุด 4.57 .50 มากที่สุด 4.57 .50 มากที่สุด 

8.การน ารูปแบบไปใช้
ประโยชน ์

4.58 .50 มากที่สุด 4.57 .50 มากที่สุด 4.60 .49 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.70 .47 มากที่สุด 4.71 .46 มากที่สุด 4.71 .46 มากที่สุด 4.64 .49 มากที่สุด 4.66 .49 มากที่สุด 4.67 .48 มากที่สุด 
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จากตาราง 4.5 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของ                 
สะเต็มศึกษาของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้าน                   
ความเหมาะสม ( X =4.71,S.D.=.46) และความสอดคล้อง (X =4.71,S.D.=.46) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความถูกต้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน  (X =4.70,S.D.=.47) ส่วนความเป็นไปได ้อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยต่ า (X =4.64,S.D.=.49)   
  

ผู้วิจัยและคณะกรรมการด าเนินงานสะเต็มศึกษาร่วมกันประชุม  เพ่ือการวางแผนการด าเนินการในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลการด าเนินการ
ตามรูปแบบฯ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบฯ  โดยได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบเพ่ิม จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การจัดท าสารสนเทศและรายงานการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ก าหนดเป็นองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ องค์ประกอบย่อย 2.9 และ                              
เพ่ิมรายการปฏิบัติในกระบวนการด าเนินงานขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                        
(ปรากฏดังภาคผนวก ช ตาราง 3) และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้  โดยด าเนินการเดือนเมษายน 
ปีการศึกษา 2561 ผลปรากกฎดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.6 ดังนี้ 

 

ตาราง 4.6 ระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของสะเต็มศึกษา ของรูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561  

 
 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได้ 
n=5 

ความครอบคลุมของ
เขตวิจัย  
n=5 

ความครอบคลุม
หลักการสะเต็ม

ศึกษา n=5 
 X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1. หลักการเหตุผลของการ
พัฒนารูปแบบ 

4.60 .55 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.77 .43 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได้ 
n=5 

ความครอบคลุมของ
เขตวิจัย  
n=5 

ความครอบคลุม
หลักการสะเต็ม

ศึกษา n=5 
 X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ                      
เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
สะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.80 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 

3. องค์ประกอบของการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.70 .46 มากที่สุด 4.78 .42 มากที่สุด 4.77 .43 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 

4. วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็ม
ศึกษา 

4.78 .42 มากที่สุด 4.73 .45 มากที่สุด 4.70 .46 มากที่สุด 4.68 .47 มากที่สุด 4.77 .43 มากที่สุด 4.77 .42 มากที่สุด 

5. กระบวนการด าเนนิการ
ตามองค์ประกอบของการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.77 .42 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.70 .46 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.62 .49 มากที่สุด 4.62 .49 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

ความสอดคล้อง 
n=5 

ความเป็นไปได้ 
n=5 

ความครอบคลุมของ
เขตวิจัย  
n=5 

ความครอบคลุม
หลักการสะเต็ม

ศึกษา n=5 
 X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
7. เป้าหมายของการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็ม
ศึกษา 

4.72 .45 มากที่สุด 4.67 .48 มากที่สุด 4.68 .47 มากที่สุด 4.67 .48 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 4.78  มากที่สุด 

8. การน ารูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา                   
ไปใชป้ระโยชนไ์ปใช้
ประโยชน ์

4.58 .50 มากที่สุด 4.57 .50 มากที่สุด 4.60 .49 มากที่สุด 4.58 .50 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.69 .46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.44 มากที่สุด 4.73 0.45 มากที่สุด 4.76 0.40 มากที่สุด 4.71 0.46 มากที่สุด 4.72 .45 มากที่สุด 4.74 .45 มากที่สุด 
 

 

จากตาราง 4.6  ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและหลักส าคัญของ               
สะเต็มศึกษาของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
โดยความสอดคล้อง ( X =4.76,S.D.=.40) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความถูกต้อง ( X =4.75,S.D.=.44) และด้านเหมาะสม                 
(X =4.73,S.D.=.45) และส่วนด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.71,S.D.=.46)   
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4.2.2 ความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แบบสอบถาม
กลับคืน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปรากฏดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.7 ดังนี้  
 
ตาราง 4.7 ความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 
 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1.บทที่ 1 บทน า 4.27 0.45 มาก 4.47 0.52 มาก 
     1.1 หลักการเหตุผล 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 
     1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 
     1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
2.บทที่ 2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 

3.บทที่ 3 รูปแบบการบริหารงาน                    
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.33 0.47 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 

     3.1 องค์ประกอบของการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 12 องค์ประกอบ 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มากที่สุด 

     3.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการบริหาร                             
งานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.3 กระบวนการด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการบริหาร                            
งานสะเต็มศึกษา 

4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

     3.5 เป้าหมายของการด าเนินการ                  
ตามองค์ประกอบของการบริหาร                      
งานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 4.7 (ต่อ) 
 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 
     3.6 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

4.บทที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ไปใช ้

4.53 0.51 มากที่สุด 4.47 0.516 มาก 

     4.1 โครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

     4.2 คณะกรรมการบริหารงาน                   
สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

     4.3 บทบาทของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการบริหารงานสะเตม็ศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 

5.ภาคผนวก  4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.39 0.49 มาก 4.49 0.50 มาก 

 
จากตาราง 4.7 ความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 พบว่า ด้านความเหมาะสม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.39,S.D.=.49) และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากเช่นกัน                     
(X =4.49,S.D.=.50)  
 จากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ โดยได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบเพ่ิม จ านวน 1 
องค์ประกอบและเพ่ิมรายการปฏิบัติ ในกระบวนการด าเนินงานขององค์ประกอบรูปแบบ                       
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2561 โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม                
ผลการด าเนินการเป็นดังนี้  
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ตาราง 4.8 ความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 

 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1.บทที่ 1 บทน า 4.47 0.52 มาก 4.60 0.50 มากที่สุด 

     1.1 หลักการเหตุผล 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 
     1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 
     1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.บทที่ 2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

3.บทที่ 3 รูปแบบการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                       
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.37 0.49 มาก 4.57 0.50 มากที่สุด 

     3.1 องค์ประกอบของรูปแบบ                
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
12 องค์ประกอบ 

4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

     3.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบของการบริหาร                    
งานสะเต็มศึกษา 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.3 กระบวนการด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
องค์ประกอบของการบริหาร                       
งานสะเต็มศึกษา 

4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.5 เป้าหมายของการด าเนินการ 
ตามองค์ประกอบของการบริหาร                      
งานสะเต็มศึกษา 

4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

     3.6 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบ
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ ความถูกต้อง 
n=5 

ความเหมาะสม 
n=5 

X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 
4.บทที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบ                
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ไปใช ้

4.53 0.52 มากที่สุด 4.47 0.52 มาก 

     4.1 โครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

     4.2 คณะกรรมการบริหาร                   
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 

     4.3 บทบาทของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการบริหารงานสะเตม็ศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

5.ภาคผนวก  4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.44 0.50 มาก 4.54 0.50 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.8 ความถูกต้อง ความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 พบว่า ด้านความถูกต้อง   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.44,S.D.=.50) และความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด                      
(X =4.54,S.D.=.50)  
 
ขั้นตอนที่ 5 ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นขั้นการสังเกต ติดตาม (Observe: O) ของกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR) ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการใช้รูปแบบและน าเสนอ
ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
แยกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย   
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   5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

   5.2 คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

   5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

   5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

    
5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  
 

 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา และ 2) รางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา ดังนี้ 

 
5.1.1 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน                   
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 39 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 55 คน  ด าเนินการเก็บรวบรวมหลังการใช้รูปแบบ                   
2 รอบปีการศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน                 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18  ปรากฏดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.9-4.13 ดังนี้ 
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ตาราง 4.9 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560  

 
 รายการ ปีการศึกษา2560 

n=53 
  X  S.D. ระดับการปฏบิัต ิ
องค์ประกอบหลัก 1  ด้านปัจจัย    
1.1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 4.37 .57 มาก 
1.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และนโยบายด้านสะเต็มศึกษา 4.41 .67 มาก 
1.3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา 4.24 .63 มาก 
1.4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4.49 .62 มาก 
องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ    
2.1 การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.54 .50 มากที่สุด 
2.2 การสร้างเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.46 .60 มาก 
2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 4.48 .55 มาก 
2.4 กระบวนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.35 .54 มาก 
2.5 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.48 .60 มาก 
2.6 การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.39 .54 มาก 
2.7 การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.50 .55 มากที่สุด 
2.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.33 .63 มาก 

ภาพรวม 4.42 .62 มาก 
 
 จากตาราง 4.9 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก                                     
( X =4.42,S.D.=.62) แยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การวางแผนการด าเนิน                          
งานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54,S.D.=.50)และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ                  
การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษามีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุดเช่นกัน                       
( X =4.50,S.D.=.55) ส่วนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา                 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X =4.24,S.D.=.63) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ              
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 
ดังนี้ 
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ตาราง 4.10 ปัญหาและข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ตามรูปแบบ                 
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
ปีการศึกษา 2560 

 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1 ควรพัฒนาส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินงานสะเต็มศึกษาให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทีก่ าหนดอย่างถูกต้องเหมาะสมยิง่ขึ้น 
3 23.08 

2 ควรจัดท าสารสนเทศและการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 2 15.38 
3 ควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียน 2 15.38 
4 ควรบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มากข้ึน 1 7.69 
5 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาแต่ละระดับได้มี

โอกาสร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม 
1 
 

7.69 

6 ควรจัดการประสานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนให้เกิดการด าเนินงานอย่าง
สะดวกและราบรื่น 

1 7.69 

7 ควรน าผลการด าเนินการครั้งที่ผ่านมาไปใช้วางแผนและพัฒนาการ
ด าเนินการคร้ังต่อไปอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

1 
 

7.69 

8 ควรจัดการประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลทางคุณภาพที่
ชัดเจน 

1 
 

7.69 

9 ฝ่ายบริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างเป็นเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1 7.69 

 โดยรวม 13 100.00 
 
จากตาราง 4.10 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ               

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 
2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 9 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 
3 อันดับแรก คือ ควรพัฒนาส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินงานสะเต็มศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติงาน                
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดอย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น  จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่  =3,                     
ร้อยละ =23.08)  รองลงมา คือ ควรจัดท าสารสนเทศและการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน (ความถ่ี =2, ร้อยละ=15.38) 
 จากผลการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้น าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                   
ปีการศึกษา 2561 และน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายไปใช้ในปีการศึกษา 2561 ได้ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                  
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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ตาราง 4.11 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561  

 

 รายการ ปีการศึกษา2561 
n=54 

  X  S.D. ระดับการปฏบิัต ิ
องค์ประกอบหลัก 1 ด้านปัจจัย    
1.1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 4.50 0.54 มาก 
1.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และนโยบายด้านสะเต็มศึกษา 4.52 0.68 มาก 
1.3 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา 4.51 0.55 มากที่สุด 
1.4 จัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4.55 0.66 มากที่สุด 
องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ      
2.1 การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.64 0.48 มากที่สุด 
2.2 การสร้างเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.51 0.58 มากที่สุด 
2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 4.49 0.54 มาก 
2.4 กระบวนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.43 0.55 มาก 
2.5 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.56 0.56 มากที่สุด 
2.6 การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.46 0.60 มาก 
2.7 การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.57 0.56 มากที่สุด 
2.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.41 0.61 มาก 
2.9 การจัดท าสารสนเทศและรายงานการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.49 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.51 0.59 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 4.11 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด                    
( X =4.51,S.D.=.59) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า การวางแผนการด าเนิน                   
งานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.64,S.D.=.48) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ                    
การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน                                         
(X =4.57,S.D.=.56) ส่วนการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษามีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.41,S.D.=.61) 
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ตาราง 4.12 ปัญหาและข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ตามรูปแบบ                   
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย    
ปีการศึกษา 2561 

 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1 ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบทีมให้มากข้ึน 2 18.18 
2 ควรใช้วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึน 2 18.18 

3 ควรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 2 18.18 

4 จัดประชุมคณะกรรมการสะเต็มศึกษาให้มากข้ึน 1 9.09 
5 จัดชั่วโมงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในลักษณะชุมชนแห่ง                  

การเรียนรู ้
1 
 

9.09 

6 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มแยกเป็นระดับชั้น 

1 
 

9.09 

7 ฝ่ายบริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
สะเต็มศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1 
 

9.09 

8 สร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษา กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก                     
ในการร่วมกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1 
 

9.09 

 โดยรวม 11 100.00 

 
จากตาราง 4.12 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ                

การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พบว่า ปีการศึกษา 
2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 8 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 
3 อันดับแรก คือ ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบทีมให้มากขึ้น ควรใช้วิทยากร
และแหล่งเรียนรู้ ให้มากขึ้น และควรใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม                       
สะเต็มศึกษา จ านวนความถี่เท่ากัน (ความถ่ี =2, ร้อยละ=18.18)  

 
5.1.2 ด้านรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ      
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  รวม 2 คน                    
จากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่  1                            
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 คน และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน ปรากฏดังภาคผนวก 
ญ และตาราง 4.13 ดังนี้ 
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ตาราง 4.13 จ านวนรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  
 

ปีการศึกษา ผู้บริหาร(คน) จ านวนรางวัลด้านการบริหาร(รายการ) รวม ร้อยละ 
ระดับภาค ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ  

2559 2   0 0 0 0 0 
2560 2 0 1 0 1 50.00 
2561 2 0 2 0 2 100.00 

 

จากตาราง 4.13  จ านวนรางวัลรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 
2561 ผู้บริหารได้รับรางวัลจ านวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  มากกว่าปีการศึกษา 2560                   
ทีไ่ด้รับรางวัลจ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00   

 
5.2 คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

คุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย               
แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
สะเต็มศึกษา และ 2) รางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา  

 

5.2.1 ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                        
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้                
สะเต็มศึกษา จากผู้ให้ข้อมูล 1) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
โดยใช้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  จ านวน 54 คน  2) ครูปฏิบัติหน้าที่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง จ านวน 54 คน  3) นักเรียนที่ได้เรียนจาก                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มประเมินครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา จ านวน 280 คน               
รวมทั้งสิ้น 388 คน  ด าเนินการเก็บรวบรวมหลัง การใช้รูปแบบ 2 รอบปีการศึกษา รอบที่ 1                      
ปีการศึกษา 2560 ได้แบบประเมินกลับคืน จ านวน 382 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.45  รอบที่ 2             
ปีการศึกษา 2561 ได้แบบประเมินกลับคืน จ านวน  380 คน คิดเป็นร้อยละ 97.94 โดยผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการประเมิน แยกตามกลุ่มผู้ประเมินและแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
ปรากฎดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.14-4.17 ดังนี้ 
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ตาราง 4.14 ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามกลุ่มผู้ประเมิน 

 
ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

n=382 
ปีการศึกษา 2561 

n=380 
X  S.D. ระดับการ

ปฏิบัต ิ
X  S.D. ระดับการ

ปฏิบัต ิ
1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา ประเมินครูปฏิบัติ
หน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา 

4.44 .68 มาก 4.49 .69 มาก 

2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง 

4.54 .67 มากที่สุด 4.58 .69 มากที่สุด 

3.นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

4.30 .68 มาก 4.44 .68 มาก 

ภาพรวม 4.42 .68 มาก 4.50 .69 มากที่สุด 
 
จากตาราง 4.14 ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นแยกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า               
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.42,S.D.=.68) และปีการศึกษา 2561                  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.69) โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับปฏิบัติสูงกว่า 
ปีการศึกษา 2560  

เมื่อพิจารณาแยกปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก             
( X =4.42,S.D.=.68) เมื่อแยกพิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.54,S.D.=.67) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X =4.43,S.D.=.63) ส่วนนักเรียนที่ได้เรียนรู้    
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                                          
อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X =4.30,S.D.=.68) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามผู้ ประเมิน  พบว่ า  ครูที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ จั ดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ ส ะ เต็ มศึ กษา                           
(STEM Education) ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=.69) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.67) ส่วนนักเรียนที่ได้เรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา              
อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X =4.44,S.D.=.68) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตาราง 4.15 ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=382 

ปีการศึกษา 2561 
n=380 

   X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 ขั้นการระบุปัญหา 4.49 .68 มาก 4.56 .68 มากที่สุด 
 1.1 จัดสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่น าไปสู่การสังเกต

และค้นพบปัญหาของนักเรียน 
4.46 .67 มาก 4.60 .67 มากที่สุด 

 1.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันอภปิรายเพื่อก าหนด
ปัญหาให้สอดคล้องกับประเด็นที่นกัเรียนสนใจ 

4.54 .69 มากที่สุด 4.59 .67 มากที่สุด 

 1.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันวิเคราะห์และ                 
ท าความเข้าใจปัญหาโดยใช้ความรู้อย่างหลากหลาย 

4.49 .68 มาก 4.55 .69 มากที่สุด 

 1.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดขอบเขตของ
ปัญหาอย่างชัดเจน  

4.51 .68 มากที่สุด 4.58 .67 มากที่สุด 

 1.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดเครือข่าย
ความร่วมมือหรือผูม้ีส่วนช่วยเหลอืและสนับสนุนใน
การแก้ปัญหา  

4.43 .67 มาก 4.49 .68 มาก 

2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 

4.37 .68 มาก 4.43 .67 มาก 

 2.1 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดประเด็นใน
การสืบค้นใหส้อดคล้องกับปัญหา 

4.38 .67 มาก 4.46 .68 มาก 

 2.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดแหล่ง                 
ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมลู 

4.37 .67 มาก 4.44 .69 มาก 

 2.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันออกแบบขั้นตอน 
วิธีการและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

4.36 .68 มาก 4.43 .68 มาก 

 2.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันสืบค้นข้อมูลจาก  
แหล่งต่างๆถูกต้อง เหมาะสม 

4.40 .69 มาก 4.42 .69 มาก 

 2.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าเป็นฐานข้อมลูเพื่อการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

4.33 .68 มาก 4.40 .67 มาก 
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ตาราง 4.15 (ต่อ) 
 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=382 

ปีการศึกษา 2561 
n=380 

   X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4.48 .67 มาก 4.55 .68 มากที่สุด 
 3.1 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหาโดยการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิธีการทางวิศวกรรม              
มาใช้อย่างเหมาะสม 

4.54 .68 มากที่สุด 4.58 .69 มากที่สุด 

 3.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันวิเคราะห์วิธีการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

4.49 .68 มาก 4.57 .67 มากที่สุด 

 3.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดแผน                     
การด าเนินการแก้ปัญหา 

4.47 .67 มาก 4.53 .68 มากที่สุด 

 3.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันออกแบบเครื่องมือ             
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมผลการแกป้ัญหา  

4.52 .69 มากที่สุด 4.57 .69 มากที่สุด 

 3.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันเลือกวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคลอ้งกับวิธีการที่ได้
ออกแบบไว ้

4.37 .68 มาก 4.49 .67 มาก 

4 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 4.46 .67 มาก 4.53 .68 มากที่สุด 
 4.1 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันน าร่างวิธีการ

แก้ปัญหามาก าหนดรายละเอียดขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

4.51 .67 มากที่สุด 4.58 .67 มากที่สุด 

 4.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

4.44 .68 มาก 4.50 .69 มาก 

 4.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันระบุปัจจัยที่มีผล                
ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการด าเนินงานพร้อมทั้ง
เสนอแนวทางป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได ้

4.36 .67 มาก 4.49 .68 มาก 

 4.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันปฏบิัติตามขั้นตอนท่ี
วางแผนไว้และมีการบันทึกผลการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

4.50 .69 มากที่สุด 4.56 .67 มากที่สุด 

 4.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันบันทึกผล                          
การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดและระบุปัญหา
ข้อเสนอแนะและวิธีการแกไ้ขอย่างเป็นระบบ 

4.47 .68 มาก 4.51 .69 มากที่สุด 

5 ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรบัปรุง 4.38 .67 มาก 4.49 .68 มาก 
 5.1 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันทดลองใช้วิธีการ

แก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ตามล าดับขั้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.47 .68 มาก 4.54 .68 มากที่สุด 
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ตาราง 4.15 (ต่อ) 
 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=382 

ปีการศึกษา 2561 
n=380 

   X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

 5.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันประเมินผล                         
การแก้ปัญหาและอภิปรายผลจากการทดลองใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบไวไ้ด ้

4.29 .68 มาก 4.42 .67 มาก 

 5.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันปรบัปรุงวิธีการ
แก้ปัญหาโดยน าความรู้ทางคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิธีการทางวิศวกรรมมา
ใช้ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

4.36 .67 มาก 4.48 .68 มาก 

 5.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันน าวิธีการแก้ปัญหาที่
ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.45 .69 มาก 4.51 .69 มากที่สุด 

 5.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันประเมินผล                    
การแก้ปัญหาจากการใช้วิธีที่ไดร้ับการปรับปรุง 

4.35 .67 มาก 4.49 .67 มาก 

6 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการ
ด าเนินการ 

4.36 .69 มาก 4.46 .67 มาก 

 6.1 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันอภปิรายเพื่อสรุปผล
การแก้ปัญหา  

4.40 .68 มาก 4.49 .68 มาก 

 6.2 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันจัดท าสารสนเทศ                    
เพื่อการสรุปผลการแก้ปญัหา 

4.32 .67 มาก 4.41 .67 มาก 

 6.3 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันจัดท ารายงานผล            
การแก้ปัญหาเป็นเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.38 .68 มาก 4.47 .69 มาก 

 6.4 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนอย่างเหมาะสม 

4.42 .67 มาก 4.51 .68 มาก 

 6.5 ส่งเสริมนักเรียนใหร้่วมกันเสนอปัญหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรงุพัฒนา                   
เพื่อการน าไปพัฒนาต่อในการด าเนินการครั้งต่อไป 

4.30 .68 มาก 4.40 .67 มาก 

 ภาพรวม 4.42 .68 มาก 4.50 .69 มาก 
 
จากตาราง 4.15 ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม 
พบว่า ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( X =4.42,S.D.=.68) ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ                
มากที่สุด (X =4.50,S.D.=.69) โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับปฏิบัติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 

เมื่อแยกพิจารณารายขั้นตอนการปฏิบัติ  พบว่า ขั้นการระบุปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด                   
อยู่ในระดับมาก  ( X =4.49,S.D.=.68) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.48,S.D.=.67) ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและ                    
ผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก (X =4.36,S.D.=.69) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ปี ก า รศึ กษา  25 61  โ ดยภาพรวม  อยู่ ใ น ระดั บมาก ที่ สุ ด  ( X =4.50 ,S.D.=.69 )                                  
เมื่อแยกพิจารณารายขั้นตอนการปฏิบัติ  พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด                          
( X =4.56 ,S.D.=.68 )และมี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  รองลงมาคื อ  ขั้ นออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปัญหา                                    
( X =4.55,S.D.=.68) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา อยู่ในระดับมาก (X =4.43,S.D.=.67) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ระดับการปฏิบัติของครู                            
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ปรากฏดังตาราง 4.16 ดังนี้ 
 
ตาราง 4.16 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                

สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   

1 ห้องสืบค้นไม่เพียงพอ 3 15.79 
2 นักเรียนไม่มีเวลาไปสืบค้น 3 15.79 
3 นักเรียนจัดท าเอกสารรวบรวมข้อมูลการสืบค้นไม่มีคุณภาพ  2 10.53 
4 ครูควรให้เวลาท ากิจกรรมมากข้ึน  1 5.26 
5 ควรก าหนดให้เวลาในการสืบค้นมากข้ึน 1 5.26 
6 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 1 5.26 
7 เวลาไม่พอท ากิจกรรม  1 5.26 
8 ควรส่งเสริมให้นักเรียนประเมินตนเองและประเมินเพื่อนมากข้ึน 1 5.26 
9 ควรแจ้งผลการประเมินนักเรียนหลังกิจกรรมทันทีเพื่อให้นักเรียน

ได้ปรับปรุงพัฒนา 
1 5.26 

10 นักเรียนจัดท ารายงานและบันทึกผลการด าเนินงานไม่ทันในชั่วโมง
เรียน 

1 5.26 

11 กิจกรรมบางกิจกรรมต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงเรียน จะมีปัญหา                      
ด้านการเชื่อมต่อกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง  

1 5.26 

12 กิจกรรมสนุก 1 5.26 
13 ควรให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นของนักเรียนแต่ละคนด้วย 1 5.26 
14 วุ่นวาย เสียงดัง 1 5.26 
 รวม 19 100.00 
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ตาราง 4.16 (ต่อ) 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561   

1 ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่ครูมอบหมายให้มา
ก่อนการท ากิจกรรม 

2 
13.33 

2 ควรให้ตัวแทนห้องไปรับโทรศัพท์มือถือจากห้องรับฝากมือถือ                
ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อสืบคน้ในห้องเรียนระหว่างท ากิจกรรม 

2 13.33 

3 นักเรียนควรแบ่งหน้าทีส่มาชิกทีช่ัดเจน เพื่อลดเวลาในการท า
กิจกรรม 

2 13.33 

4 ครูควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 1 6.67 
5 ครูควรใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น                

มากข้ึน  
1 6.67 

6 ควรให้นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนด้วย                               
ความตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพฒันาในทาง
สร้างสรรค ์

1 
6.67 

7 ควรสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนทุกข้ันตอนทีป่ระสบ
ความส าเร็จ  

1 6.67 

8 บางสาระการเรียนรู้ไมส่ามารถท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาได ้ 1 6.67 
9 ควรประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มอียู่ เพื่อการประหยัด 1 6.67 
10 ควรหาแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิกิจกรรม                    

สะเต็มศึกษา  
1 6.67 

11 ควรจัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 1 6.67 
12 ควรจัดกิจกรรม STEM challenge 1 6.67 
 รวม 15 100.00 

 
จากตาราง 4.16  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรม                  

การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 
2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 14 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด                        
โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ห้องสืบค้นไม่เพียงพอ และนักเรียนไม่มีเวลาไปสืบค้น จ านวนความถี่
เท่ากันและความถี่สูงสุดและ(ความถี่ =3,ร้อยละ=15.97)  รองลงมา คือ  นักเรียนจัดท าเอกสาร
รวบรวมข้อมูลการสืบค้นไม่มีคุณภาพ(ความถ่ี =2, ร้อยละ=10.53)  

ปีการศึกษา 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 12 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุด
ไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่ครูมอบหมาย
ให้มาก่อนการท ากิจกรรม ควรให้ตัวแทนห้องไปรับโทรศัพท์มือถือจากห้องรับฝากมือถือฝ่ายกิจการ
นักเรียน เพ่ือสืบค้นในห้องเรียนระหว่างท ากิจกรรม  นักเรียนควรแบ่งหน้าที่สมาชิกที่ชัดเจน                   
เพ่ือลดเวลาในการท ากิจกรรม  จ านวนความถีเ่ท่ากันและความถ่ีสูงสุด (ความถ่ี =2,ร้อยละ=11.76)  
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5.2.2 ด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  รอบท่ี 1 
ปีการศึก 2560 จ านวน 54 คน และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 54 คน ปรากฏดังภาคผนวก 
ญ และตาราง 4.17 ดังนี้ 

 
ตาราง 4.17 จ านวนรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา  

 

ปีการศึกษา ครูที่จัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนรางวัลของครู(รายการ) รวม ร้อยละ 
ระดับภาค ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ

2559 54 2 1 0 5 5.56 
2560 54 6 2 0 8 14.81 
2561 54 0 1 2 3 5.56 

 
จากตาราง 4.17  จ านวนรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561                     

ครูได้รับรางวัลจ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  ปีการศึกษา 2560 ครูได้รับรางวัลจ านวน 8 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.81 และปีการศึกษา 2559 ครูได้รับรางวัลจ านวน 3 รายการ คิดเป็น                   
ร้อยละ 5.56  
 
5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนจาก                  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ                
2) รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา ตาราง 4.18-4.21 ดังนี้ 

 
5.3.1 ระดับคุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน    

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
       ผู้ วิ จั ยด า เนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของนัก เ รี ยน                             

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย               
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียน
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 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  
และปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน                  
รวมจ านวนนักเรียน 237 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 5-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 437 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 674 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
รอบปีการศึกษา โดยรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ข้อมูลจากการประเมินนักเรียน จ านวน 674 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รอบที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ได้ข้อมูลจากการประเมินนักเรียน จ านวน 673 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.85 โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการประเมิน แยกตามระดับชั้นเรียนและแยกตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปรากฏดังภาคผนวก ฌ และตาราง 4.18-4.20 ดังนี้ 

 
ตาราง 4.18 คุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารง

ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้นเรียน  
 

รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=674 

ปีการศึกษา 2561 
n=673 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1.ชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น  
  ม.2 ในปีการศึกษา 2561 

4.30 .82 มาก 4.38 .79 มาก 

2.ชั้น ม.2 ปีการศึกษา2560เลื่อนชั้นเป็นชั้น       
  ม.3 ในปีการศึกษา 2561 

4.39 .81 มาก 4.46 .79 มาก 

3.ชั้น ม.4 ปีการศึกษา2560เลื่อนชั้นเป็นชั้น     
  ม.5 ในปีการศึกษา 2561 

4.40 .82 มาก 4.49 .78 มาก 

4.ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น  
  ม.6 ในปีการศึกษา 2561 

4.48 .80 มาก 4.54 .78 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.39 .80 มาก 4.47 .79 มาก 
 
จากตาราง 4.18 คุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายพบว่า โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก               
( X =4.39,S.D.=.80)  ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.47,S.D.=.79)                    
โดยปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2560 

เมื่อพิจารณาแยกปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก                  
( X =4.39,S.D.=.80) เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560เลื่อนชั้นเป็น
ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ( X =4.48,S.D.=.80) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ ในระดับมาก                        
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(X =4.40,S.D.=.82) ส่วนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น ม.2 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ( X =4.30,S.D.=.82)แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.47,S.D.=.79) เมื่อแยกพิจารณาราย
ระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.54,S.D.=.78)และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา2560 เลื่อนชั้น
เป็นชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก( X =4.49,S.D.=.78) ส่วนชั้น ม.1 ปีการศึกษา
2560 เลื่อนชั้นเป็นชั้น ม.2 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.38,S.D.=.79)แต่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
ตาราง 4.19 คุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=674 

ปีการศึกษา 2561 
n=673 

   X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

X  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 ขั้นการระบุปัญหา 4.48 .79 มาก 4.52 .80 มากที่สุด 
2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 4.33 .81 มาก 4.50 .81 มากที่สุด 
3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4.46 .78 มาก 4.45 .82 มาก 

4 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 4.39 .80 มาก 4.44 .79 มาก 
5 ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 4.42 .79 มาก 4.49 .80 มาก 
6 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ 4.29 .82 มาก 4.42 .78 มาก 
 ภาพรวม 4.39 .80 มาก 4.47 .79 มาก 

 
จากตาราง 4.19 คุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม พบว่า                 
ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39,S.D.=.80) ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก 
(X =4.47,S.D.=.79)  โดยปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพมากกว่าปีการศึกษา 2560 

 เมื่อแยกพิจารณาเป็นปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
( X =4.39,S.D.=.80) โดยขั้นการระบุปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X =4.48,S.D.=.79) และมีค่าเฉลี่ย
สู งสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา อยู่ ในระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.78)                               
ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.29,S.D.=.82)                
แต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.47,S.D.=.79) โดยขั้นการระบุปัญหา               
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52,S.D.=.80) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X =4.50,S.D.=.81) ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
และผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.42,S.D.=.78) แต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  

ผู้ ให้ข้อมูลได้ เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพนักเรียนจาก                         
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
 

ตาราง 4.20 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   

1 นักเรียนไม่ระบุแหล่งสืบค้นและระบุไม่ถูกต้อง 4 23.53 
2 ครูควรเสนอแนะวิธีการออกแบบขั้นตอนการด าเนินการและ

ออกแบบการบันทึกผลการด าเนินการให้มีความเหมาะสม 
3 

17.65 

3 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน  2 11.76 
4 ครูควรแนะน านักเรียนด้านการจัดท าสารสนเทศการสืบค้นอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  
1 5.88 

 
5 นักเรียนไม่มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง 

ไม่เหมาะสม 
1 5.88 

 
6 นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงผลงานหรือการท ากิจกรรมกับชีวิตจริง

ได้ 
1 5.88 

 
7 นักเรียนใช้เวลาในการท ากิจกรรมมาก เวลาไม่พอ ไม่สามารถสรุป

องค์ความรู้ในเวลาเรียนได้ 
1 5.88 

 
8 กิจกรรมสนุก ควรให้ทุกวิชาจัดกิจกรรมแบบนี้  1 5.88 
9 ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนจบกิจกรรม เวลาน้อย 1 5.88 
10 นักเรียนเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะน้อย  1 5.88 
11 นักเรียนไม่สามารถสรุปความรู้ของตนเองได้  1 5.88 
 รวม 17 100.00 

ปีการศึกษา 2561   
1 ครูควรแนะน าการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นักเรียนไม่มีประสบการณ์

การใช้ก่อนจัดกิจกรรม  
2 18.18 

 
2 ครูควรแนะน าด้านการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นย้ าและ

จัดท าสารสนเทศ ที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการน าไปใช้การด าเนินการ
ต่อไป 

2 
18.18 

 

3 ครูควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและ                  
ด้านลบควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง 

2 18.18 
 



 
197 

 

ตาราง 4.20 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
4 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการใช้วาจา และ

การตอบค าถามโดยตอบเป็นข้อเขียนอัตนัยด้วยความคิดเห็นของ
ตนเองให้มากข้ึน 

1 9.09 
 
 

5 ครูควรให้นักเรียนประเมินตนเอง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง
ให้มีระดับการประเมินที่สูงขึ้น  

1 9.09 
 

6 ครูควรส่งเสริมนักเรียนให้สร้างขวัญก าลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง 

1 9.09 
 

7 ครูควรส่งเสริมให้น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนมากข้ึน  1 9.09 
8 จัดเวทีน าเสนอผลงานระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน  1 9.09 
 รวม 11 100.00 

 
จากตาราง 4.20 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน คุณภาพนักเรียนจาก                      

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า                      
ปีการศึกษา 2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 11 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหา
ต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียนไม่ระบุแหล่งสืบค้นและระบุไม่ถูกต้อง จ านวนความถี่
สูงสุด (ความถี่=4,ร้อยละ=23.53) รองลงมา คือ ครูควรเสนอแนะวิธีการออกแบบขั้นตอนการ
ด าเนินการและออกแบบการบันทึกผลการด าเนินการให้มีความเหมาะสม (ความถ่ี =3,ร้อยละ=17.65) 
และครคูวรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น  (ความถ่ี =2, ร้อยละ=11.76)  

ปีการศึกษา 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 8 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุดไป
หาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ครูควรแนะน าการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นักเรียนไม่มี
ประสบการณ์การใช้ก่อนจัดกิจกรรม ครูควรแนะน าด้านการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นย้ า 
และจัดท าสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือการน าไปใช้การด าเนินการต่อไปและครูควรกระตุ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและด้านลบควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง  จ านวนความถี่เท่ากัน
และความถ่ีสูงสุด (ความถ่ี=2,ร้อยละ=18.18)  

 
5.3.2  รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  ด าเนินการ               
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา ได้แก่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียน จ านวน 1,007  คน และรอบที่ 2 ปีการศึก 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จ านวน 
1,005 คน  ปรากฏดังภาคผนวก ญ และตาราง 4.21  ดังนี้ 
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ตาราง 4.21 จ านวนรางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา  
 

ปีการศึกษา นักเรียนทั้งหมด
(คน) 

จ านวนรางวัลของนักเรียน(รายการ) รวม ร้อยละ 
ระดับภาค ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ  

2559 1,016   1 5 0 6 0.59 
2560 1,007 9 8 2 19 1.89 
2561 1,005 0 14 2 16 1.59 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจัดแข่งในระดับภูมิภาค  
 

จากตาราง 4.21 พบว่า รางวัลที่นักเรียนได้ด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 
นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 6 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 0.59  ปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัล
จ านวน 19 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 1.89 และปีการศึกษา 2561  จ านวน 16 รายการ  คิดเป็น               
ร้อยละ 1.59 โดยรางวัลที่นักเรียนได้ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลจ านวน 14 รายการ  
ซ่ึงมากกว่า ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับจ านวน 8 รายการ    

 

5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  

 ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  โดยประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 2) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูและ 3) ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย ดังนี้  

 

ตาราง 4.22 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย แยกตามด้านการประเมิน 

 

ด้านการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
X  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1.ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  

4.50 .51 มาก 4.58 .52 มากที่สุด 

2.ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรูส้ะเต็มศึกษา(STEM 
Education)ของคร ู

4.50 .59 มากที่สุด 4.58 .60 มากที่สุด 

3.ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพ
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

4.49 .59 มาก 4.56 .60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.50 .56 มากที่สุด 4.57 .57 มากที่สุด 
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จากตาราง 4.22 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย แยกตามด้านการประเมิน  โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 
2560 อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.50,S.D.=.56) และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด                   
(X =4.57,S.D.=.57) โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560  

เมื่อพิจารณาแยกด้าน พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด                          
( X =4.50,S.D.=.56) โดยด้านความพึงพอใจต่อการด า เนินการตามรูปแบบการบริหาร                            
งานสะเต็มศึกษา ( X =4.50,S.D.=.51)  และด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
สะ เต็ มศึ กษาของครู  ( X =4.50 ,S.D.=.59 )   อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ดและมี ค่ า เฉลี่ ยสู ง สุ ด                                
ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับ
มากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.49,S.D.=.59) 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=.57) เมื่อแยก
พิจารณาตามด้านการประเมิน พบว่า โดยด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบ                     
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ( X =4.58,S.D.=.52) และด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของครู ( X =4.58,S.D.=.60) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด                 
ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.56,S.D.=.60) 

 
รายละเอียดของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามด้านที่ประเมิน ปรากฎดังภาคผนวก ฌ 
และตาราง 4.23-4.31 ดังนี้ 

 
          5.4.1 ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินการตาม
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จ านวน 1 คน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา จ านวน 15 คน  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษา จ านวน 39 คน  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา และยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา  จ านวน 63 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษา
และครู จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมหลังการใช้รูปแบบ 2 รอบ               
ปีการศึกษา โดยรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.47  รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71  ผู้วิจัยน าเสนอผลการประเมิน แยกตามผู้ให้ข้อมูลและแยกตาม
องค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษา  ดังนี้ 
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ตาราง 4.23 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามผู้ให้ข้อมูล 

 

ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
n=129 

ปีการศึกษา 2561 
n=128 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 4.50 .52 มากที่สุด 4.57 .51 มากที่สุด 
2.คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4.54 .49 มากที่สุด 4.60 .50 มากที่สุด 
3.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

4.56 .57 มากที่สุด 4.62 .49 มากที่สุด 

4.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ 

4.49 .48 มากที่สุด 4.57 .58 มากที่สุด 

5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4.43 .49 มาก 4.51 .57 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.50 .51 มากที่สุด 4.57 .52 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.23 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามผู้ ให้ข้อมูล โดยภาพรวม พบว่า                     
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.51) ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ                 
มากที่สุด(X =4.57,S.D.=.52) โดยปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.50,S.D.=.51) เมื่อแยกตามผู้ให้
ข้อมูล พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา อยู่ ในระดับมากที่สุด                         
( X =4.56,S.D.=.57) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา               
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.54,S.D.=.49) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
อยู่ในระดับมาก (X =4.43,S.D.=.49) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ปี ก า รศึ กษา  25 61  โ ดยภาพรวม  อยู่ ใ น ระดั บมาก ที่ สุ ด  ( X =4.57 ,S.D.=.52 )                                  
เมื่อแยกพิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                        
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62,S.D.=.49)และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณะกรรมการบริหาร               
งานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61,S.D.=.50) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.51,S.D.=.57) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตาราง 4.24 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามองค์ประกอบการบริหาร
สะเต็มศึกษา 

 

 รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=129 

ปีการศึกษา 2561 
n=128 

  X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

องค์ประกอบหลัก 1  ด้านปัจจยั       
1.1 ผู้น ามีภาวะผู้น า 4.50 .52 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 
1.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และนโยบาย
ด้านสะเต็มศึกษา 

4.55 .52 มากที่สุด 4.55 0.51 มากที่สุด 

1.3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท างานสะเต็มศึกษา 

4.31 .50 มากที่สุด 4.49 0.50 มาก 

1.4 การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4.54 .50 มาก 4.58 0.52 มากที่สุด 
องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ       
2.1 การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.54 .52 มากที่สุด 4.60 .51 มากที่สุด 
2.2 การสร้างเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.36 .51 มากที่สุด 4.59 .51 มากที่สุด 
2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 4.49 .51 มากที่สุด 4.55 .50 มากที่สุด 
2.4 กระบวนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 4.53 .50 มาก 4.59 .51 มากที่สุด 
2.5 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม                     
การเรียนรู ้

4.58 .52 มากที่สุด 4.64 .53 มากที่สุด 

2.6 การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานสะเต็มศึกษา 4.59 .51 มาก 4.62 .52 มากที่สุด 
2.7 การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนิน                         
งานสะเต็มศึกษา 

4.61 .51 มาก 4.63 .51 มากที่สุด 

2.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการ
ด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

4.43 .50 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

2.9 การจัดท าสารสนเทศและรายงานการด าเนิน                        
งานสะเต็มศึกษา 

- - - 4.50 .50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.50 .51 มาก 4.57 .52 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4.24 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามองค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษา  
โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =4.50,S.D.=.51)                          
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=.52) โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับ                   
ความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.50,S.D.=.51) เมื่อแยกตาม
องค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษา พบว่า การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
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อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61,S.D.=.51) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ                    
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.59,S.D.=.51)               
ส่วนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก                                    
(X =4.31,S.D.=.50) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=.52) เมื่อแยกตาม
องค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษา  พบว่า การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.64,S.D.=.53) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสร้างขวัญก าลังใจ    
ในการด าเนินงานสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ ในระดับมากที่สุด  ( X =4.63,S.D.=.51)                         
ส่วนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการท างานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก                     
(X =4.49,S.D.=.50) แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
ตาราง 4.25 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบการ

บริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   
1. เป้าหมายของครูไม่สอดคล้องเป้าหมายของโรงเรียน 3 18.75 
2. ควรส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายครูสะเต็มศึกษาภายในโรงเรียนเพิ่มมาก

ขึ้น 
2 

12.50 

3. ครูผู้สอนควรร่วมมือในด้านแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  2 12.50 
4. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ                   

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
1 6.25 

5. กิจกรรมกลุ่มใช้เวลานาน 1 6.25 
6. ควรสร้างเครือข่ายเครือข่ายครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนมาร่วม

เป็นเครือข่ายความร่วมมือจัดกิจกรรม 
1 

6.25 

7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆมากขึ้น 1 6.25 
8. ปรับกิจกรรมการนิเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 1 6.25 
9. ควรบันทึกผลการนิเทศแบบอิเล็กทรอนิคเพ่ือสะดวกในการใช้ข้อมูล

สารสนเทศ 
1 6.25 

10. สร้างกลุ่ม Line เพ่ือประสานงานง่าย 1 6.25 
11. ประสานการด าเนินงานของฝ่ายสถานที่ล่าช้า 1 6.25 
12. ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะของนักเรียนให้ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 1 6.25 

 รวม 16 100.00 
 

 

 



 
203 

 

ตาราง 4.25 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561   
1. ควรส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้

มากขึ้น 
2 13.33 

 
2. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมวิทยากร หน่วยงานเครือข่ายภายนอกไม่ว่าง 

หรือหาเวลาที่ตรงกันไม่ได้  
2 13.33 

4. ควรจัดกิจกรรมให้เสร็จในแต่ละชั่วโมง  1 6.67 
5. การบ้านนักเรียนวิชาอ่ืนๆ เยอะมาก 1 6.67 
6. ไม่ควรสร้างงานให้นักเรียนเพ่ิมข้ึน ลดภาระงาน 1 6.67 
7. ต้องท ากิจกรรมวันหยุด นอกเวลาในบางกิจกรรม  1 6.67 
8. กิจกรรมสนุก แต่ต้องเสียเวลาสรุปความรู้ยาก  1 6.67 
9. นักเรียนที่เป็นเพ่ือนสมาชิกของกลุ่มบางคนไม่ชอบแสดง                

ความคิดเห็น  
1 6.67 

10. นักเรียนบางคนท ากิจกรรมที่ตนเองถนัดเท่านั้น  1 6.67 
11. ครูควรสรุปความรู้ตอนท้ายกิจกรรม 1 6.67 
12. ลดภาระงาน 1 6.67 

 รวม 15 100.00 
 

   จากตาราง 4.25  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินการ                   
ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า  
ปีการศึกษา 2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 12 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหา
ต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ เป้าหมายของครูไม่สอดคล้องเป้าหมายของโรงเรียน จ านวน
ความถี่สูงสุด (ความถี่  =3,ร้อยละ=18.75)  รองลงมา คือ ควรส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายครู                      
สะเต็มศึกษา ภายในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น ครูผู้สอนควรร่วมมือในด้านแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(ความถ่ี =2,ร้อยละ=12.50)  

  ปีการศึกษา 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 12 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุด
ไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก  คือ ควรส่งเสริมให้ผู้ เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็น                           
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้มากขึ้น ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมวิทยากร หน่วยงานเครือข่ายภายนอก                  
ไม่ว่างหรือหาเวลาที่ตรงกันไม่ได้  การไปรับความช่วยเหลือการใช้เครื่องมือจากมหาวิทยาลัย                    
เป็นช่วงที่เวลาราชการเครื่องมือไม่ว่างต้องรอเวลาที่มหาวิทยาลัยว่างท าให้ล่าช้า มีความถี่เท่ากันและ
มีความถี่สูงสุด (ความถ่ี =2,ร้อยละ=13.33)  
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5.4.2 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                     
สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง 
จ านวน 54 คน และนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินจัดการเรียนรู้                 
สะเต็มศึกษา ของครู โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จ านวน 280 คน รวมทั้งสิ้น 334 คน 
ด าเนินการเก็บรวบรวมหลังการใช้รูปแบบ 2 รอบปีการศึกษา รอบที่ 1 โดยปีการศึกษา 2560                    
ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10  รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 โดยผู้วิจัย
น าเสนอผลการประเมิน แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
สะเต็มศึกษา ดังนี้ 

 
ตาราง 4.26 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของครูจากการใช้รูปแบบ

การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
แยกตามผู้ให้ข้อมูล 

 

ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
n=331 

ปีการศึกษา 2561 
n=329 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง 

4.57 .60 มากที่สุด 4.62 .61 มากที่สุด 

2.นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 

4.44 .58 มาก 4.54 .59 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.50 .58 มากที่สุด 4.58 .59 มากที่สุด 
 
จากตาราง 4.26 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของครูจากการใช้รูปแบบ                  

การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามผู้ให้ข้อมูล  
พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.58) และปีการศึกษา 
2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=.59) โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับ                  
ความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560  

ปี ก า รศึ กษา  25 60  โ ดยภาพรวม  อยู่ ใ น ระดั บมาก ที่ สุ ด  ( X =4.50 ,S.D.=.58 )                                 
เมื่อแยกพิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.57,S.D.=.60) รองลงมา คือ นักเรียน
ที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู                     
อยู่ในระดับมาก ( X =4.44,S.D.=.58) 
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ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=.59) เมื่อแยก
พิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่า เฉลี่ ยสูงสุด ( X =4.62,S.D.=.61) รองลงมา คือ นักเรียนที่ ได้ เรียนจาก                          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู                      
อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X =4.54,S.D.=.59)  

 
ตาราง 4.27 พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้รูปแบบ                 

การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=331 

ปีการศึกษา 2561 
n=329 

   X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 ขั้นการระบุปัญหา 4.58 .57 มากที่สุด 4.64 .58 มากที่สุด 
2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 4.51 .59 มากที่สุด 4.58 .59 มากที่สุด 
3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4.56 .58 มากที่สุด 4.61 .57 มากที่สุด 
4 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 4.49 .59 มาก 4.59 .58 มากที่สุด 
5 ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 4.46 .58 มาก 4.52 .59 มากที่สุด 
6 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ 4.43 .59 มาก 4.55 .71 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.50 .58 มากที่สุด 4.58 .59 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.27 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้

รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.58) ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด                      
(X =4.58,S.D.=.59) โดยพบว่า การศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50,S.D.=.58) เมื่อแยกตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและ                    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.58,S.D.=.57) รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ( X =4.56,S.D.=.58) ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ  อยู่ในระดับ
มากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.43,S.D.=.59)  

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=.59) เมื่อแยกตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ขั้นการระบุปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุดและ                
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.64,S.D.=.58) รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.61,S.D.=.57) ส่วนขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน                      
แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =4.52,S.D.=.59)  
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ตาราง 4.28 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                     

สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   

1 นักเรียนเสนอเวลาในการท ากิจกรรมน้อย  3 21.43 
2 นักเรียนต้องการตัวอย่างในการออกแบบผลงาน 2 14.29 
3 นักเรียนเสนอควรให้น าเสนอผลงานอีกชั่วโมง เพ่ือจะได้มีเวลา

เตรียมตัว 
2 

14.29 

4 ครูเสนอให้จัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือประกอบการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

1 
7.14 

5 ครูเสนอควรส่งเสริมนักเรียนให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มความรู้ความสามารถ 

1 7.14 

6 ครูเสนอไม่สามารถจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้หลายกิจกรรม
เนื่องจากเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาไม่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม 

1 7.14 

7 ครูเสนอบางกิจกรรมไม่สามารถจัดให้แล้วเสร็จในการจัด
กิจกรรมในครั้งเดียว ควรมีการวางแผนด้านการมอบหมายงาน
และการจัดกิจกรรมครั้งเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมครั้งต่อไปอย่างดี 

1 7.14 

8 ครูเสนอกิจกรรมที่จัด ควรสอดคล้องกับระดับทักษะ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละห้อง  

1 
7.17 

9 ครูเสนอในการประเมินทักษะจากการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ไม่สามารถประเมินครบถ้วนในการจัดกิจกรรมในครั้งเดียว 

1 7.17 

10 ควรจัดกิจกรรมตารางสอนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา เช่น ชั่วโมงคู่   

1 7.17 

 รวม 14 100.00 
ปีการศึกษา 2561   

1 นักเรียนเสนอเวลาในการท ากิจกรรมน้อย 3 21.43 
2 นักเรียนเสนอควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้มากเพราะสนุก 2 14.29 
3 นักเรียนเสนอเพ่ือนในกลุ่มควรเปลี่ยนงานกันท า 2 14.29 
4 นักเรียนควรเปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 1 7.14 
5 นักเรียนไม่มีเวลาค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการท ากิจกรรม 1 7.14 
6 ครูเสนอควรให้นักเรียนจัดท ารายงานหรือสรุปองค์ความรู้                 

หลังเรียนโดยท าเป็นการบ้านเพ่ือคุณภาพงานที่ดีขึ้น  
1 7.14 
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ตาราง 4.28 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
7 ครูเสนอควรเปลี่ยนผู้น าเสนอผลงานกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะ                  

การน าเสนองาน 
1 7.14 

8 ครูควรใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการร่วมกันคิดระหว่างท า
กิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

1 
7.14 

9 ครูเสนอถ่ายคลิปผลงานนักเรียนหรือการท ากิจกรรมกลุ่มของ
นักเรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา การจัดกิจกรรม และพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในครั้งต่อไป  

1 7.14 

10 ครูเสนอควรน านักเรียนร่วมกันประเมินผลงานเพ่ือนักเรียนใน
ชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้
ผลงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1 7.14 

 รวม 14 100.00 
 
   จากตาราง 4.28  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                          

สะเต็มศึกษาของครูจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 10 รายการ จัดเรียงล าดับ
ความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียนเสนอเวลาในการท ากิจกรรมน้อย 
จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่  =3,ร้อยละ=21.43)  รองลงมา คือ นักเรียนต้องการตัวอย่าง                        
ในการออกแบบผลงาน และนักเรียนเสนอควรให้น าเสนอผลงานอีกชั่วโมง เพ่ือจะได้มีเวลาเตรียมตัว 
(ความถ่ี =2,ร้อยละ=14.29)   

  ปีการศึกษา 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 10 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุด
ไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียนเสนอเวลาในการท ากิจกรรมน้อย จ านวนความถี่
สูงสุด (ความถี่ =3,ร้อยละ=21.43)  รองลงมา คือ นักเรียนเสนอควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้มาก
เพราะสนุกและนักเรียนเสนอเพ่ือนในกลุ่มควรเปลี่ยนงานกันท า  (ความถ่ี =2,ร้อยละ=14.29)                     

 
5.4.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 

ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้

รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                         
จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา จ านวน 54 คน และนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 280 
คน รวมทั้งสิ้น 334  คน ด าเนินการเก็บรวบรวมหลังการใช้รูปแบบ 2 รอบปีการศึกษา โดยรอบที่ 1           
ปีการศึกษา 2560 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80  
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รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลกลับคืน จ านวน 331 คนคิดเป็นร้อยละ 
99.10 โดยผู้ วิจัยน าเสนอผลการสอบถาม  แยกตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลและแยกตามขั้นตอน                         
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ดังนี้ 

 
ตาราง 4.29 ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามผู้ให้ข้อมูล 
 

ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
n=330 

ปีการศึกษา 2561 
n=331 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ประเมนินักเรียนทีไ่ด้เรียนจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

4.45 .60 มาก 4.53 .59 มากที่สุด 

2.นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรม                
การเรียนรูส้ะเต็มศึกษา  

4.54 .59 มากที่สุด 4.58 .58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.49 .59 มาก 4.56 .60 มากที่สุด 
 
จากตาราง 4.29 ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหาร                        

งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามผู้ ให้ข้อมูล                       
โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.59)  และ ปีการศึกษา 2561                   
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56,S.D.=.60) โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจ
มากกว่าปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.59) เมื่อแยกพิจารณา
ตามผู้ให้ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54,S.D.=.59) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                  
อยู่ในระดับมาก (X =4.45,S.D.=.60) และค่าเฉลี่ยรองลงมา 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56,S.D.=.60) เมื่อแยก
พิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=.582) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  อยู่ในระดับมาก  (X =4.53,S.D.=.59) และมีค่าเฉลี่ยรองลงมา 
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ตาราง 4.30 ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จั งหวัดเชียงราย  แยกตามขั้นตอน                      
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 

  รายการ ปีการศึกษา 2560 
n=330 

ปีการศึกษา 2561 
n=331 

   X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

4.54 .59 มากที่สุด 4.61 .59 มากที่สุด 

2. นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

4.43 .58 มาก 4.52 .62 มากที่สุด 

3. นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.53 .60 มากที่สุด 4.57 .62 มากที่สุด 

4. นักเรียนสามารถวางแผนและด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม 

4.51 .62 มากที่สุด 4.59 .60 มากที่สุด 

5. นักเรียนสามารถทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงวิธีการด าเนนิการได้อยา่งเหมาะสม  

4.48 .60 มาก 4.55 .62 มากที่สุด 

6. นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการและ                             
ผลการด าเนนิการได้อย่างเหมาะสม 

4.47 .61 มาก 4.51 .61 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.49 .59 มาก 4.56 .60 มากที่สุด 
 
จากตาราง 4.30 ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหาร                     

งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2560 อยู่ ในระดับมาก                        
( X =4.49,S.D.=.59) และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56,S.D.=.60) โดยพบว่า     
ปีการศึกษา 2561มีระดับความพึงพอใจมากกว่าปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.59) เมื่อแยกตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54,S.D.=.59) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียน
สามารถออกแบบวิธีการด าเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ ในระดับมากที่สุดเช่นกัน                       
( X =4.53,S.D.=.60) ส่วนนักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ( X =4.43,S.D.=.58) แต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56,S.D.=.60) เมื่อแยกตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61,S.D.=.59) และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียน
สามารถวางแผนและด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.59,S.D.=.60)                    
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ส่วนนักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการและผลการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน  ( X =4.51,S.D.=.61) แต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

 

ตาราง 4.31 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 

ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   

1 นักเรียนเสนอเพ่ือนในกลุ่มบางคนไม่ชอบแสดงความคิดเห็น  3 21.43 
2 นักเรียนเสนอไม่ควรเปลี่ยนกลุ่มบ่อยๆ 2 14.29 
3 นักเรียนเสนอควรให้เวลาท าชิ้นงานหรือผลงานนอกเวลาเรียน                  

เพ่ือผลงานจะได้ดียิ่งขึ้น 
2 14.29 

 
4 นักเรียนเสนอครูควรสรุปท้ายชั่วโมงทุกครั้ง 2 14.29 
5 ครูเสนอการประเมินตั้งปัญหาจะประเมินเป็นภาพรวมของกลุ่ม 1 7.14 
6 ครูเสนอควรส่งเสริมให้นักเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่มของ

ตน  
1 7.14 

7 ครูเสนอให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นของตนเอง เพ่ือการประเมิน
พัฒนาการและเป็นผลงานของนักเรียนแต่ละคน  

1 
7.14 

8 นักเรียนเสนอกิจกรรมสร้างงานให้เพิ่มมากขึ้น 1 7.14 
9 นักเรียนเสนอกิจกรรมสนุกแต่ไม่ได้ความรู้ใหม่ เพราะใช้ความรู้เดิม

มาท าผลงาน  
1 7.14 

 รวม 14 100.00 
ปีการศึกษา 2561   

1 ครูเสนอให้สร้างสถานการหรือประเด็นศึกษาเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมีอยู่ใน
ท้องถิ่นและในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

3 27.27 
 

2 ครูเสนอควรส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนอย่างมีคุณภาพโดยอาศัย     
หลักทางวิชาการจากการค้นคว้ามากขึ้นกว่าการคิดขึ้นมาเอง 

2 27.27 

3 ครูเสนอให้นักเรียนมีการตั้งค าถาม ถามเพ่ือนที่ออกมาน าเสนอและ
เสนอแนะให้กับเพ่ือน เพ่ือฝึกการคิด  

2 27.27 

4 นักเรียนเสนอเพ่ือนในกลุ่มควรเปลี่ยนงานกันท าเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง  

1 9.09 

5 นักเรียนเสนอควรท างานในเสร็จในห้องเรียนเพ่ือไม่ให้มีภาระงาน                 
ที่มาก  

1 9.09 

6 ครูเสนอให้มีการประกวดผลงานนักเรียนระหว่างห้องเรียน 1 9.09 
7 ครูเสนอมีเวทีน าเสนอผลงานของนักเรียน  1 9.09 
 รวม 11 100.00 
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   จากตาราง 4.31  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจาก
การใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
พบว่า ปีการศึกษา 2560 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 9  รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไป
หาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียนเสนอเพ่ือนในกลุ่มบางคนไม่ชอบแสดงความคิดเห็น  
จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =3,ร้อยละ=21.43)  รองลงมา คือ นักเรียนเสนอไม่ควรเปลี่ยนกลุ่ม
บ่อยๆ  นักเรียนเสนอควรให้เวลาท าชิ้นงานหรือผลงานนอกเวลาเรียนเพ่ือผลงานจะได้ดียิ่งขึ้นและ
นักเรียนเสนอครูควรสรุปท้ายชั่วโมงทุกครั้ง (ความถ่ี =2,ร้อยละ=14.29)  

  ปีการศึกษา 2561 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 7 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุด
ไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ครูเสนอให้สร้างสถานการหรือประเด็นศึกษาเป็นสิ่งที่                
ใกล้ตัวมีอยู่ ในท้องถิ่นและในชีวิตประจ าวันของนักเรียน จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่  =3,                      
ร้อยละ=27.27)  รองลงมา คือ ครูเสนอควรส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนอย่างมีคุณภาพโดยอาศัย               
หลักทางวิชาการจากการค้นคว้ามากขึ้นกว่าการคิดขึ้นมาเอง  ครูเสนอให้นักเรียนมีการตั้งค าถาม                    
ถามเพ่ือนที่ออกมาน าเสนอและเสนอแนะให้กับเพ่ือน เพ่ือฝึกการคิด  (ความถ่ี =2,ร้อยละ=18.18)  

 
สรุปผลการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏดังตาราง 4.32 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.32   แสดงสรุปผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

กรอบการวิจัย ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการ
ประเมิน 

1.ศึกษาและ
สังเคราะห์
องค์ประกอบของ
การบริหารงาน 
สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ได้องค์ประกอบของการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้องค์ประกอบ
ของการ
บริหารงานสะเต็ม
ศึกษาใน
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ได้ข้อมลูองค์ประกอบและ
กระบวนการรูปแบบ                        
การบริหารงานสะเตม็ศึกษา 

ผ่านเกณฑ ์
 

2.ศึกษาสภาพ
และปัญหาการ
บริหารงานสะเต็ม
ศึกษาของ
โรงเรียนด ารง
ราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

สภาพและปัญหาการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ตามองค์ประกอบของ                
การบริหารงานสะเตม็ศึกษา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับคณุภาพการ
ด าเนินการตาม
องค์ประกอบของ
การบริหารงานสะ
เต็มศึกษาใน
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ระดับมากที่สุด  
2 องค์ประกอบ  
ระดับมาก 10 องค์ประกอบ 

- 
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ตาราง 4.32   (ต่อ) 
 

กรอบการวิจัย ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการ
ประเมิน 

3.ศึกษาแนวทาง
การบริหารงาน      
สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนต้นแบบ 

ได้กระบวนการบริหารงาน
สะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ต้นแบบตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงาน                    
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

- ได้กระบวนการของการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของการบริหารงาน                
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 

- 

4.สร้างรูปแบบ
การบริหารงาน
สะเต็มศึกษา 

1.ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความสอดคล้อง 
ความเป็นไปได้ ความ
ครอบคลมุขอบเขตการวจิัย
และหลักส าคญัของสะเต็ม
ศึกษาตามรูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา          
ปีการศึกษา 2560 

IOC = 
0.80 – 1.0 

X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 5 
ระดับ 

IOC =0.98 
ความถกูต้อง   X =4.70 
ความเหมาะสมX =4.71 
ความสอดคลอ้งX =4.71 
ความเป็นไปได้ X =4.64 
ความครอบคลุมขอบเขตการ
วิจัย              X =4.66 
ความครอบคลุมหลักส าคัญ
ของสะเต็มศึกษาX =4.67 

ผ่านเกณฑ ์
 

 2.ความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของคู่มือการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

IOC = 
0.80 – 1.0 

X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 5 
ระดับ 

IOC = 
0.80-1.00 

ความถูกต้อง   X =4.39 
ความเหมาะสมX =4.49 
 

ผ่านเกณฑ ์
 

 3.ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความสอดคล้อง 
ความเป็นไปได้ ความ
ครอบคลมุขอบเขตการวจิัย
และหลักส าคญัของสะเต็ม
ศึกษาตามรูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา          
ปีการศึกษา 2561 

IOC = 
0.80 – 1.0 

X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 5 
ระดับ 

IOC =0.8 
ความถกูต้อง   X =4.75 
ความเหมาะสมX =4.73 
ความสอดคลอ้ง X =4.76 
ความเป็นไปได้ X =4.71 
ความครอบคลุมขอบเขตการ
วิจัย              X =4.72 
ความครอบคลุมหลักส าคัญ
ของสะเต็มศึกษาX =4.74 

ผ่านเกณฑ ์
 

 4.ความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของคู่มือการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

IOC = 
0.96 – 1.0 

X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณคา่ 5 
ระดับ 

IOC =1.00 
ความถูกต้อง   X =4.44 
ความเหมาะสมX =4.54 
 

ผ่านเกณฑ ์
 

5.ทดลองใช้
รูปแบบการ
บริหารงาน              
สะเต็มศึกษา 

ความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารงานสะเตม็ศึกษา 

ค่าอัลฟา 
0.60- 0.97 

ค่าอัลฟ่า 
0.62-0.82 

ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์
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6.การใช้รูปแบบ
การบริหารงาน
สะเต็มศึกษา 

1.คุณภาพการบริหารตาม
รูปแบบการบริหารงาน                
สะเต็มศึกษา 
1.1 ระดับการปฏิบัติตาม
รูปแบบการบริหารงาน             
สะเต็มศึกษา 

 
 
 
 , X  ≥ 3.50 
จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

 
 
 
ปี60 X =4.42 
ปี61 X =4.51 
 

ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์
 
 
ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์

 1.2 รางวัลด้านการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

รางวัลระดับภาค
ขึ้นไปอย่างน้อย 
1 รางวัล/ปี
การศึกษา 

รางวัลระดับชาต ิ ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์

 2.คุณภาพครู  
   2.1ระดับการปฏิบตัิของ
ครูด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

 
X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

 
ปี60 X =4.42 
ปี61 X =4.50 

 
ผ่านเกณฑ ์
ผ่านเกณฑ ์

    2.2 รางวัลที่ครูได้รับด้าน
สะเต็มศึกษา 

รางวัลระดับภาค
ขึ้นไปอย่างน้อย 
1 รางวัล/ปี
การศึกษา  

ครูไดร้ับรางวัลระดับภาค
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ ์

 3.คุณภาพนักเรียน   
  3.1 ระดับคุณภาพของ
นักเรียนจากการจัดการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

 
X  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

 
ปี60 X =4.39 
ปี61 X =4.47 

 
ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์

   3.2 รางวัลที่นักเรียนไดร้ับ
ด้านสะเต็มศึกษา 

ระดับภาคขึ้นไป
อย่างน้อย 1 
รางวัล/ปี
การศึกษา 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
ภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ ์

 4.ความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการบริหารงาน                 
สะเต็มศึกษา 

 , X  ≥ 4.00 

จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

ปี60 X =4.50 
ปี61 X =4.57 

ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์

    4.1 ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการตามรูปแบบ              
การบริหารงานสะเตม็ศึกษา 

 , X  ≥ 4.00 

จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

ปี60 X =4.50 
ปี61 X =4.57 

ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์
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   4.2 พึงพอใจต่อการจัด   
การเรยีนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครูจากการใช้รูปแบบการ
บริหารงานสะเต็มศึกษา 

 , X  ≥ 4.00 

จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

ปี60 X =4.50 
ปี61 X =4.58 

ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์

    4.3 ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพนักเรียนจากการใช้
รูปแบบการบริหารงาน                   
สะเต็มศึกษา 

 , X  ≥ 4.00 

จากมาตร
ประมาณค่า 5 
ระดับ 

ปี60 X =4.40 
ปี61 X =4.56 

ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์

 

 จากตาราง 4.32 สรุปผลการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์                 
ที่ก าหนดทุกด้าน     
 


