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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาปจ จัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิภ าพการสอนของครู โรงเรีย นพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัด เชีย งราย ๒) เพื่อ ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุปจ จัย การ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูกับขอมูลเชิง
ประจักษ และ ๓) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๒๖๓ รูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
โดย การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ
ความโดง วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหขอมูลใชหลักการ
วิเคราะหโมเดลลิสเรล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
เชียงราย

๑

นิสิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๑๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๑. ปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอน
ของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย ตัวแปรแฝง
จํานวน ๕ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได ๑๓ ตัวแปร โดยตัวแปรปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ
ทางบวกมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑
๒. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพ การสอนของครูกับขอมูลเชิงประจักษโดยภาพรวมมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร เทากับ ๒๕.๗๖ องศาอิสระ ๑๓ และคาความนาจะเปน
เทากับ ๐.๐๒ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเทากับ ๐.๙๙ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
แลวเทากับ ๐.๙๐ คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือเทากับ ๐.๐๒
คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกตางโดยประมาณ เทากับ ๐.๐๖ และตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยดานประสิทธิภาพการสอนของครูไดรอยละ ๘๒
๓. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพ การสอนของครูไดรับอิทธิพลทางตรงและอิทธิผลทางออมสูงสุดจากปจจัยดาน
หลักสูตร รองลงมา คือปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู ปจจัยดานผูบริหาร
และปจจัยดานการจัดการเรียน การสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ .๐๕

คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา, ประสิทธิภาพการสอน,
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study learning factors in STEM
education effective towards teacher’s efficiency, 2) to examine the matching
causal model of learning factors in STEM education effective towards teacher’s
efficiency and 3) to study direct effects, indirect effects and total effects of
learning factors in STEM education towards teacher’s efficiency in
Phrapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province.
Data were collected from 263 samples who was the novice’s student in Senior
High School of Phraprariyattidhamma School, elementary education section,
Chieng Rai Province. The tools used the questionnaires and analysis by using
the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation,
Pearson product-moment correlation and LISREL analysis.
The results showed that;
1. The learning factors in STEM education towards teacher’s efficiency in
Phrapariyattidham School, elementary education section, Chieng Rai Province
consist of 5 latent variables and 13 observed variables found that were all
positive correlation at .01 level of statistically significant.
2. The causal model of learning factors in STEM education effective
towards teacher’s efficiency fitted the empirical data with Chi-square = 25.76, df
= 13, p = 0.02, GFI = 0.99, AGFI = 0.90, SRMR = 0.02, SRMSR = 0.06. The model
variables were at 82% of variance in teacher’s efficiency.
3. The causal model of teaching factors in STEM education towards
teacher’s efficiency had direct effects and indirect effects from curriculum
factor, ability and characteristics of teacher factors, administrator factor and
learning factor were at .01 level of statistically significant.
Key words : Stem Education, Teaching efficiency, school Phrapariyattidhamma
teacher

๑๑๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

บทนํา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะเปนกระบวนการ
ที่ทําใหมนุษย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข
และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ในทุก ๆ ดาน การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผู เรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมใหผูเรีย น
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยาง
ตอเนื่อง ๓ ดังนั้น การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ จึงมุงพั ฒนาผูเรีย นทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ๔
ป จ จุ บั น โลกของการศึ ก ษาได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งมากในศตวรรษที่ ๒๑
เครื่องมือ เพื่ อแสวงหาความรู มีความสํา คั ญมากกวาเนื้อหาความรูความเจริญ กาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําผูเรียนสามารถคนหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงตาง ๆ มากมาย
และตลอดเวลาที่ ตองการ ทํ า ให ห องเรี ย นมี ความแปลกตาไปจากที่เปน อยู ภาพของการที่
นักเรียนหรือนิสิต นักศึกษาจะมีคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด
(iPad) หรือสมารทโฟน (Smart Phone) เปนอุปกรณการเรียนจึงเปนเรื่องปกติ ผูเรียนสามารถ
๓

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓; ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ก (๒๒ กรกฎาคม); ๔๖, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu39.pdf [๕ ส.ค. ๖๑].
๔
กระทรวงศึ กษาธิ การ, หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๑), หนา ๓.
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เขาถึงขอมู ลข าวสารจํา นวนมากและสามารถสืบ คนขอมูลไดดว ยตนเองและสะดวกรวดเร็ว
ไดขอมูลที่ทันสมัย ดังนั้น หนาที่ของครูอาจารยในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหนาชั้น
มาเปนการกระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและความรวมมือ ทักษะสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี ประกอบดวยทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานสื่อ ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน๕
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะดังกลาว แนวคิดหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษา คือ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) สะเต็ม (STEM) เปนคําที่ยอมาจากวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ซึ่งสะเต็มศึกษา
(STEM Education) คื อ การสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary
Integration) ร ะ ห วา ง ศ าส ต รส า ข า ได แ ก วิ ท ยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)
โดยนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว
เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหา การคนควา รวมทั้งการพัฒนาสิ่งตาง ๆ
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามีความสําคัญตอผูเรียน คือ สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมที่ใชความรูในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผูเรียนเขาใจสาระและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรู ผูเรียนสามารถ
เชื่ อมโยงความสั มพั น ธ ร ะหว า งความคิ ดรวบยอดในศาสตร ตาง ๆ ทํา ใหเ กิดการเรีย นรูที่ มี
ความหมายตอผูเรียน ผูเรียนเห็นความสัมพันธและคุณคาของสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเขากับชีวิตจริง๖
ทั้งนี้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดและลักษณะ
เปนการบูรณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือเปนการบูรณา
การระหวางศาสตรสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และ
คณิ ต ศาสตร (M) โดยได นํ า จุ ด เด น ของธรรมชาติต ลอดจนวิธี การสอนของแต ล ะสาขาวิ ช า
๕

วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ สดศรีสฤษดิ์วงศ, ๒๕๕๕), หนา ๑๗.
๖
วิชัย วงษใหญ, การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: อาร แอนด ปริ้นท,
๒๕๕๔), หนา ๑๓๖.

๑๑๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
มาผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ วิทยาศาสตร (S) เนนเกี่ยวกับความเขาใจในธรรมชาติ
โดยครูผูสอนใชวิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry based Science
Teaching) กิ จ ก ร รม ก า ร ส อ น แ บ บแ ก ป ญ หา ( Scientific Problem-based Activities)
เนื่ อ งจากการสอนวิ ท ยาศาสตร ใ น STEM Education จะทํ า ให นั ก เรี ย นสนใจมี ค วาม
กระตื อรื อร น รู สึ ก ท า ทายและเกิ ดความมั่ น ใจในการเรีย น ส งผลให ผูเรี ย นสนใจที่ จ ะเรีย น
ในสาขาวิทยาศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความสําเร็จในการเรียน เทคโนโลยี (T)
เปนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแกปญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งตาง ๆ หรือกระบวนการตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของคนเราโดยผานกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีที่เรียกวา
Engineering Design หรือDesign Process ซึ่งคลายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนั้นเทคโนโลยี
จึงมิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามที่คนสวนใหญเขาใจ วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชา
ที่ว า ด ว ยการคิ ด สร า งสรรค พั ฒ นานวั ต กรรมตา งๆ ใหกั บ นิสิ ต นัก ศึ กษาโดยใช ค วามรูท าง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งคนสวนใหญมักเขาใจวา เปนวิชาที่สามารถเรียนได
จากการศึกษาวิจัยยังพบวา สะเต็มศึกษาเปนการบูรณาการที่สามารถจัดสอนไดในทุกระดับชั้น
ตั้งแตชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหนักเรียนสามารถสรางสรรค พัฒนาชิ้นงานไดดี
และถ า ครู ผู ส อนสามารถใช STEM Education ในการสอนได เ ร็ ว เท า ใดก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม
ความสามารถและศักยภาพผูเรียนไดมากขึ้นเทานั้น๗
นอกจาก STEM Education จะเปนการบูรณาการศาสตรทั้ง ๔ สาขาดังที่กลาวขางตน
แลว ยังเปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอีก
ดวย ซึ่งจะทําใหการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียนทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนนั้น ๆ
และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดซึ่งจะเพิ่มโอกาสการทํางานการเพิ่มมูลคาและ
สามารถสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศดานเศรษฐกิจได เปนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิด
พัฒ นาการด า นต า ง ๆ อย า งครบถ ว น และสอดคลองกับ แนวการพัฒ นาคนใหมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เชน ดานปญญา ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค เปนตน ดาน
คุณลักษณะผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุมทักษะ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเปนผูนํา
ตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอื่น ๘
๗

พรทิพย ศิริภัทราชัย, STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑, วารสารนัก
บริ ห าร. ๓๓(๒) (เมษายน-มิ ถุ น ายน); ๔๙-๕๖, [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า: http://www.bu.ac.th/
knowledgecenter/executivejournal/Aprilune_13/pdf/aw07.pdf [๖ ส.ค. ๖๑].
๘
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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จากแนวคิดขางตนนักการศึกษาก็ยังไดมีบูรณาการศาสตรอื่นประกอบเพื่อใหการจัด
การศึกษา STEM Education นั้นครอบคลุมและพัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริงแบบรอบดาน
เชน การจัดการศึกษา STEAM Education ที่มีการบูรณาการศิลปะ (A) ทําใหผูเรียนมีโอกาส
ถายทอดหรือประยุกตใชแนวคิดสําคัญ (Concept) ดวยความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ
ยิ่งขึ้น ผูเรียนยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเองในรูปแบบของดนตรีและการเคลื่อนไหวการ
สื่ อสารด ว ยภาษาท า ทางหรื อการวาดภาพ หรือการสรางโมเดลจําลอง ทํา ใหชิ้น งานนั้น ๆ
มีองคประกอบดานความสุนทรียและความสวยงามเพิ่มขึ้น เกิดเปนชิ้นงานที่มีความสมบูรณทั้ง
การใชงานและความสวยงาม และการจัดการศึกษา STEAM Education ที่เนนเพิ่มเติมให
ผูเรียนตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เปนองคประกอบสวนสําคัญประการหนึ่งที่จะทํา
ใหเปนคนดี นอกจากนี้ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ผู เ รี ย นมี ทั กษะการคิ ดวิ เ คราะห และสร า งนวั ตกรรมใหม ๆ ที่ใช วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เปนพื้นฐาน ผูเรียนเขาใจและสนใจการประกอบ
อาชี พ ด า นสะเต็ ม มากขึ้ น ผู เ รี ย นเข า ใจสาระวิ ช า และกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรมากขึ้น หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงกันระหวาง ๘ กลุมสาระวิชา
และสรางกําลังคนดานสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
ในกระบวนการเรี ย นการสอนตามแนวสะเต็ ม ศึก ษานั้น ผู เ รีย นและผู ส อนจะต อ ง
มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมที่ผูสอนแสดงตอผูเรียนในเรื่องการเรียนการ
สอนอันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของนักการศึกษาหลายทาน ไดแก ศศิเทพ
ปติพรเทพิน๙ จํารัส อินทลาภาพร ๑๐ ปาริชาติ ประเสริฐสังข ๑๑ สรุปไดวา ครูผูสอนควรมีความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สามารถบูรณาการเชื่อมโยงเขาสูสถานการณหรือ
ปญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับนักเรียน มีบทบาทเปน พี่เลี้ยงทางวิชาการ ผูอํานวยความ
๙

ศศิเ ทพ ปต ิพ รเทพิน , การจัด การเรีย นรู ว ิท ยาศาสตรก ับ สัง คมแหง ศตวรรษที ่ ๒๑,
กรุงเทพมหานคร: เนวาเอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๕๘), หนา ๑๔๒-๑๔๓.
๑๐
จํารัส อินทลาภาพร, (๒๕๕๘), การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับ
ผู เรี ยนระดั บประถมศึ กษา Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบั บภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ,. ๒๕๕๘ล ๘(๑), ๖๒-๗๔. [ออนไลน], แหลงที่มา: https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/29290/30066 [๖ ส.ค. ๖๑].
๑๑
Capraro and Morgan, อางถึง ปาริชาติ ประเสริฐสังข, การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็ ม ศึ ก ษา กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๓, วารสารศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐, (๑๑)๑ : ๑๓๑-๑๓๒.

๑๑๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
สะดวก และผูใหคําแนะนําปรึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของนักเรียน
ควรจั ดกิจ กรรมที่เนนกระบวนการกลุม การทํางานรว มกัน และทักษะการแกปญหา เพื่อให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียน ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินความสามารถของผูเรียน ควร
สงเสริมให ผูเ รีย นรักและเห็น คุณคาของการเรีย นแบบสะเต็มศึก ษา ควรจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในชั้นเรียนที่นาตื่นเตน สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และควรปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
และจริยธรรมที่ถูกตองและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถ
แยกแยะความถูกตองและดีงาม ในการดํารงชีวิตในสังคมได ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนดังกลาวก็เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดและการแกปญหาในสถานการณจริง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาที่ทาทายความรู ความสามารถ กระบวนการ
คิดและการแกปญหาของผูเรียน โดยใชสถานการณที่เปนปญหาในโลกปจจุบัน จัดกิจกรรมที่ให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการใน ๓ สาระ ไดแก สาระวิทยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และการงานอาชี พและเทคโนโลยี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม เปนพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor) ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิด และประเมิน
กระบวนการทํางานและผลงานของนักเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และใหขอมูลยอนกลับ
ระหวางและหลังจากปฏิบัติการทดลอง โดยใชการสื่อสารเชิงบวก ๑๒
ดังนั้น จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา ผูสอนเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญ คือเปนผูอํานวยความสะดวกและโคชผูเรียน โดยสรางสถานการณที่เปนปญหาที่ทาทาย
ความคิดของผูเ รียน และใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาโดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนรูดังกลาวมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูสอนจําเปนตอง
มีความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ดการเรี ย นรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยจัดการเรีย นรูใ น
ชั้นเรียนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนและบริบทของชั้นเรียน นอกจากนี้ในการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาจะประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้น ผูสอนควรวัดและประเมินผล
ผูเรียนวามีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติตอการจัดการเรียนรูดังกลาว
กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนที่จัดสอน
แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๒๑ โรงเรียน มีสภาพบริบทและความพรอมแตกตางกัน โรงเรียน
ไดจัดการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดยมีครูผูสอนเปนทั้งครูบรรพชิตและครูฆราวาส
๑๒

จํารัส อินทลาภาพร, การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับผูเรียน
ระดับประถมศึกษา Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร
สั ง คมศาสตร และศิ ล ปะ,. ๒๕๕๘, ๘(๑), ๖๕-๖๖. [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า: https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/29290/30066 [๖ ส.ค. ๖๑].
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โดยส วนใหญมีปญหาการขาดแคลนครูผูสอน ครูที่ส อนอยูเปน ครูที่ส อนไมตรงกับสาระการ
เรียนรูของตนเอง ครูขาดการนําเทคนิควิธีการสอนแนวใหมมาใช ครูมีความพรอมในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนรูอยางจํากัด และจํานวนสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน ทางกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายจึงเห็น
ความสําคัญดานการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยโรงเรียนไดรับความรวมมือจากสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมดําเนินงาน
พัฒนาการจัดเรียนรูตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ฯ ในการเข า มาเป น พี่ เ ลี้ ย งและสนั บ สนุน องคค วามรู และดํ าเนิน งานพั ฒ นาครูผู ส อน
วิทยาศาสตร คณิต ศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการแกครู รวมถึงสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พัฒนาครูแกนนําและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริฯ สูงขึ้น และเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญาเพื่อใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติตอไป ในดาน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
โดยครูผูสอนจะคัดเลือกหัวขอที่เหมาะกับชุมชน เพื่อใหสามเณรศึกษา เกิดกระบวนการคิดที่มี
เหตุมีผลและสามารถนําไปใชไดจริง เริ่มตั้งแตหัวขอตองนําการคิดแบบวิทยาศาสตรมาใช ตั้งแต
การคนขอมูล ออกแบบโครงงาน เลือกวัสดุอุปกรณ และแกไขปญหาภายใตทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากั ด รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อใหสามเณรนักเรียนไดเกิด
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูมาใชในการจัดเรียนการสอน
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตในการสรางองคความรูใหม ๆ อันจะสงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังทําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความเชื่อมโยงกันไดของวิชา
ใน STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร) เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนให
เต็ มศั กยภาพและเป นบุ คคลที่ มีความรู ความสามารถไดอยางมีคุณภาพ และนําผลการวิจัย
ที่ไดรับไปใชในการพัฒนา การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป

๑๒๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การสอนของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
๒. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุปจจัยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด สะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูกับขอมูลเชิงประจักษ
๓. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ สามเณรนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โรงเรียน จํานวนหองเรียนทั้งหมด ๕๑ หองเรียน รวมจํานวน
ประชากรทั้งหมด ๗๖๔ รูป กลุมตัว อยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ สามเณรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โรงเรียน จํานวนหองเรียน
ทั้งหมด ๕๑ หองเรียน ไดตัวอยางจํานวน ๒๖๓ รูป และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิโดยการ
กําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ Yamane โดยใชความคลาดเคลื่อนรอยละ ๕ ๑๓
ตัวแปรที่ศึกษา
๑. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายใน ๒ ตัวแปร และตัวแปรแฝงภายนอก
๒ ตัวแปร ดังนี้
๑.๑ ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบดวย ๒ ปจจัย ไดแก
๑.๑.๑ ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน มีตัวแปรที่สังเกตได ๔ ตัว
๑) รูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
๒) การใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
๓) การจัดการชั้นเรียน
๖) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
๑๓

Yamane, ๑๙๖๐ อางถึง สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสู
การปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๗-๑๗๐.
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๑.๑.๒ ปจจัยดานหลักสูตร มีตัวแปรที่สังเกตได ๒ ตัว
๑) การวิเคราะหหลักสูตร
๒) การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
๑.๒ ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย ๒ ปจจัย ไดแก
๑.๒.๑ ปจจัยดานผูบริหาร มีตัวแปรที่สังเกตได ๓ ตัว
๑) การจัดหาสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
๒) การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
๓) การใหการนิเทศติดตามในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
๑.๒.๒ ปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู มีตัวแปรที่สังเกตได ๓ ตัว
๑) ความรูและความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
๒) คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และการมีมนุษยสัมพันธ
๓) การมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒. ตั วแปรตาม คื อ ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู มี ตั วแปรที่ สั งเกตได คื อ ความมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนของครู

วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษา เรื่ อ ง ป จ จั ย การจั ด การเรี ย นการสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพ การสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ผู วิ จั ย ใช ป ระชากรในการวิ จั ย คื อ สามเณรนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โรงเรียน จํานวนหองเรียนทั้งหมด ๕๑ หองเรียน รวมจํานวน
ประชากรทั้งหมด ๗๖๔ รูป
กลุ มตั ว อย างที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คือ สามเณรนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โรงเรียน จํานวนหองเรียนทั้งหมด ๕๑ หองเรียน
ไดตัวอยางจํานวน ๒๖๓ รูป และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิโดยการกําหนดขนาดตัวอยาง
ตามสูตรของ Yamane โดยใชความคลาดเคลื่อนรอยละ ๕๑๔

๑๔

Yamane, ๑๙๖๐ อางถึง สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสู
การปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๗-๑๗๐.

๑๒๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการจัดการเรียนการ
สอน แบบสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับชั้นเรียน เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ปจจัยดานหลักสูตร จํานวน ๙ ขอ ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับการวิเคราะห
หลักสูตร และการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
ส ว นที่ ๒ ป จ จั ย ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน จํ า นวน ๒๘ ข อ ได แ ก ข อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู การจัดการชั้นเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
สวนที่ ๓ ปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู จํานวน ๒๖ ขอ ไดแก ขอ
คําถามเกี่ยวกับความรูและความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ และการมีมนุษยสัมพันธของผูสอน และการมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
สวนที่ ๔ ปจจัยดานผูบริหาร จํานวน ๘ ขอ ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดหาสื่อ
อุปกรณในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา และการใหการนิเทศติดตามในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
โดยมีเกณฑในการวัดระดับดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คะแนน ๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คะแนน ๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คะแนน ๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
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และใชเกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จํานวน ๓๕ ขอ ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร และ การออกแบบหนวยการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
ดา นบุ คลิ กภาพ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิช าชีพครู มีลักษณะเปน แบบมาตราสว น
ประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
โดยมีเกณฑในการวัดระดับดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด
คะแนน ๔ หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คะแนน ๓ หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากนอย
คะแนน ๑ หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากนอยที่สุด
และใชเกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ ๑๕
คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมาก
คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอย
คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอยที่สุด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. นํ าหนังสือจากสํา นักบริ หารรั ฐ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ไปขออนุญ าต
จากผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
จํานวน ๑๗ โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
๑๕

ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร โปร
เกรสซิฟ, ๒๕๕๓), หนา ๖๙.

๑๒๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๒. ดํ าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข อมู ลโดยวิ ธีการแจกแบบสอบถามดว ยตนเองและเก็บ
รวบรวมขอมูลกลับดวยตนเอง
๓. รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น และตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถามและ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย ตามขั้นตอนดังนี้
๑. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา เพื่อทําใหทราบลักษณะของกลุม
ตัวอยาง และลักษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยสถิติที่ใช คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis)
คาความเบ (Skewness) ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ ๑๖
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ถามีคาเปนลบ จะมีการแจกแจงแบบเบซาย
ถามีคาเปนบวก จะมีการแจกแจงแบบเบขวา
ถามีคาเปนศูนย จะมีการแจกแจงแบบสมมาตร
ความโดง (Kurtosis) ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้
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ถามีคาเปนลบ จะมีการแจกแจงแบบ platykurtic
ถามีคาเปนบวก จะมีการแจกแจงแบบ leptokurtic
ถามีคาเปนศูนย จะมีการแจกแจงแบบ mesocratic
๑๖

สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสูการปฏิบัติ, พิมพครั้งที่
๑๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๐๓.
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๒. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson product-moment correlation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมี
คาตั้งแต -๑ ถึง +๑ โดยสามารถบอกทิศทางความสัมพันธ ๑๗

rxy =

n∑ XY - ∑ X ∑ Y
 n∑ X 2 
X
Y

( ∑ X ) n∑ Y - ( ∑ Y ) 
2

=
=

2

คาของตัวแปร X
คาของตัวแปร Y

ถาคาเปนบวก ตัวแปรทั้งสองจะมีความสัมพันธในลักษณะเมื่อตัวแปรหนึ่งมีคาสูงขึ้นอีก
ตัวแปรหนึ่งจะมีคาสูงขึ้นดวย หรือมีการเปลี่ยนแปลงคาในทิศทางเดียวกัน
แตถาคาเปนลบ ตัวแปรทั้งสองจะมีความสัมพันธในลักษณะเมื่อตัวแปรหนึ่งมีคาสูงขึ้นอีกตัว
แปรหนึ่งจะมีคาต่ําลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงคาในทิศทางตรงขามกัน
๓. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
การสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใชหลักการ
วิเคราะหโมเดลลิสเรลตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ ทําการวิเคราะหอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัว
แปรสาเหตุ ซึ่ ง ใช ก ารประมาณค า พารามิ เ ตอร ด ว ยวิ ธี ค วามน า จะเป น สู ง สุ ด (Maximum
Likelihood Estimated: ML) เพื่อวิเคราะหโมเดลสมมติฐานที่กําหนด มีคาสถิติสําคัญที่ใช
ตรวจสอบความสอดคล องกลมกลื น ของโมเดลสมมติฐ านกับขอมูล เชิงประจักษ และมีการ
กําหนดเกณฑ ดังนี้ ๑๘
๓.๑ สถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square : χ 2 ) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาไคลสแควรที่คํานวณได ตองมีคานอย
กวาคาไคสแควรเกณฑหรือคาไคสแควรสัมพัทธมีคานอยกวา ๒ ถาคาสถิติไคสแควรมีคาสูงมาก
และมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
๑๗

๒๐๗.

๑๘

อางแลว, สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสูการปฏิบัติ, หนา

นงลั ก ษณ วิ รั ช ชั ย , โมเดลลิ ส เรล: สถิ ติ วิ เ คราะห สํ า หรั บ การวิ จั ย , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๕๖.

๑๒๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ทางสถิติ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ โมเดลสมมติฐานยังไมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งผูวิจัย
ตองดํ าเนิ นการปรั บ โมเดลตอไปจนกวา คา สถิติไคสแควรมีคาต่ําและไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จึงแสดงวาโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
๓.๒ ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ได แ ก ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น
(Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted
Goodness of Fit Index : AGFI) ตองมีคามากกวา ๐.๙๐
๓.๓ คาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา ไดแก คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ย
ของความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Squared Error of Approximation : RMSEA)
คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized Root Mean
Squared Residual : SRMR) ตองมีนอยกวา ๐.๐๕
๔. การวิเคราะหประสิทธิภาพการพยากรณ (R๒)๑๙ ใชสูตรในการคํานวณดังนี้
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หากคา R๒ มีคามากเทาใด แสดงวา คาตัวแปรตามที่ไดจากการพยากรณมีคาใกลเคียง
กับคาจริงของตัวแปรตามมากเทานั้น

สรุปผลการวิจัย

๑. ผลการวิ เ คราะหป จ จัย การจั ดการเรีย นรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพ การสอนของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบวา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๑๘ ป
รองลงมาอายุ ๑๗ ป อายุ ๑๖ ป อายุ ๒๐ ปขึ้นไป และอายุ ๑๙ ป และสว นใหญศึกษาใน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๕ รองลงมาคื อ ศึ กษาในระดั บ ชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ ๔ และศึก ษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามลําดับ
๑๙

กมลวรรณ ตังธนากานนท, ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๕๖.
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ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปจจัยดานผูบริหาร รองลงมาคือ ปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู ปจจัย
ดานประสิทธิภาพการสอนของครู ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน และปจจัยดานหลักสูตร
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหตัวแปรสังเกตไดของปจจัยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู พบวา มีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะเบซาย (คา
ความเบเปนลบ) และมีความโดงที่มีการแจกแจงราบกวาโคงปกติ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลางถึงระดับสูงและมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ
มีความเหมาะสม ที่จะนําไปวิเคราะหโมเดลลิสเรลตอไป
๒. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุปจ จัย การจัดการเรีย นรู
ตามแนวคิด สะเต็ม ศึก ษาที่ส ง ผลตอ ประสิท ธิภ าพการสอนของครูกับ ขอ มูล เชิง ประจัก ษ
พบวา โมเดลเชิง สาเหตุป จ จัย การจัด การเรีย นรู ต ามแนวคิด สะเต็ม ศึก ษาที ่ส ง ผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
จาก คาไค-สแควร เทากับ ๒๕.๗๖ องศาอิสระ ๑๓ ซึ่งคาไค-สแควร แตกตางจากศูนยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p = ๐.๐๒) คาไคสแควรสัมพัทธ (Chi-square/df) ( χ =๒๕.๗๖, df =
๑๓) เทากับ ๑.๙๘ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) เทากับ ๐.๙๙
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ
๐.๙๐ คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized Root
Mean Squared Residual) เทากับ ๐.๐๑ และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกตาง
โดยประมาณ (Root Mean Squared Error of Approximation) เทากับ ๐.๐๖ รวมทั้งกราฟ
มีความชันกวาเสน ทแยงมุม ซึ่งผานเกณฑการตรวจสอบที่กําหนดไว แสดงวา โมเดลเชิงสาเหตุ
ป จ จั ย การจั ดการเรี ย นรู ตามแนวคิ ดสะเต็ ม ศึกษาที่สงผลต อประสิทธิภ าพการสอนของครู
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
๓. ผลการวิเคราะหอิทธิพลรวม อิทธิพลทางออมและอิทธิพลทางตรงของปจจัยการจัด
การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู พบว า
คาสัมประสิทธิ์ การพยากรณ (R๒) ของสมการโครงสรางของปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่สงผล ตอประสิทธิภาพการสอนของครู สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรปจจัยดานประสิทธิภาพ การสอนของครูไดรอยละ ๘๒ โดยพบวา
2

๑๒๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ปจจัยที่มีอิทธิพลรวม (TE) ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู มีทั้งหมด ๔ ปจจัย
คือ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตรงที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ คือ ปจจัยดานหลักสูตร สวนปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู
ป จ จั ย ด า นผู บ ริ ห าร และป จ จั ย ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พลรวมที่ ส งผลต อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ปจจั ยที่มีอิทธิ พลทางอ อม (IE) ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู มีทั้งหมด
๓ ปจจัย คือ ปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู รองลงมา คือ ปจจัยดานหลักสูตร
และปจจั ยดานผูบริหาร ซึ่งมีอิทธิพลทางออมที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูมีทั้งหมด
๔ ปจจัย คือ ปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู รองลงมา คือ ปจจัยดานผูบริหาร
ปจจัยด านหลั กสูตร และปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครู พบวา ตัวแปรปจจัยดานความสามารถและคุณลักษณะของครู
ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การสอนของครู โรงเรี ยนพระปริ ยั ติ ธรรม แผนกสามั ญศึ กษา จั งหวั ดเชี ยงราย ดั งนั้ นผู วิ จั ย
จึงเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
๑. ครูผูสอนควรพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา พรอมทั้งพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอน
รูปแบบการสอน กระบวนการ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะตางๆ ที่สามารถนําไปใช
ในสังคมปจจุบันได รวมทั้ง มีคุณลักษณะของผูนําที่มีสวนรวมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนได
๒. ครูผูสอนควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๓. ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา เป น ผู มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยนให มี ประสิ ทธิ ภาพ ดั งนั้ นผู บริ หารควรมี บทบาทในการพั ฒนาความรู
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ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน
๔. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีบทบาทในการจัดหา สงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
๕. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีบทบาทในการสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
การสรางสังคมแหงการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทุกรูปแบบ
๖. ผู บริ หารสถานศึ กษา ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาอยางหลากหลายและตอเนื่อง และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
๑. การวิจัย ครั้งนี้เป นการศึกษาความคิดเห็น เกี่ย วกับ ประสิทธิภาพการสอนของครู
เฉพาะกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น ควรทําการศึกษาประสิทธิภาพการสอน
ของครูตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทําการเปรียบเทียบปจจัยการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู
๒. ผลการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในระดับจังหวัดหรือ
ระดับภาค
๓. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสีย ของ
โรงเรียนกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
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