ความเข้าใจและมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ลือชา ลดาชาติ 1 วิ ลาวัลย์ โพธิ์ ทอง2
วิ ไลภรณ์ ฤทธิ คปุ ต์3 และ ลฎาภา ลดาชาติ 4

บทคัดย่อ
สะเต็มศึกษาเป็ นนโยบายทางการศึกษาใหม่ทร่ี องรับการพัฒนาระดับชาติดว้ ยนวัตกรรม ซึง่ ครูมบี ทบาท
ส�ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นนโยบายนี้ แต่กระนัน้ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความเข้าใจและมุมมองของครูเกีย่ วกับสะเต็ม
ศึกษายังคงมีจำ� กัด การวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาว่า ครูมคี วามเข้าใจและมุมมองเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา
อย่างไร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือครู 22 คน ทีส่ มัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในการนี้ ครูแต่ละคนท�ำแบบสอบถาม
ซึง่ มีทงั ้ แบบปลายเปิ ดและแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการวิจยั แสดงว่า ครูทุกคนเห็นด้วยกับนโยบาย
สะเต็มศึกษา แต่ครูบางส่วนขาดความเข้าใจเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา ทัง้ ในแง่นิยาม เป้ าหมาย และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ซึง่ ไม่ได้เน้นการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นอกจากนี้ ครู
จ�ำนวนหนึ่ง แม้เป็ นเพียงส่วนน้อย มองการออกแบบเชิงวิศวกรรมว่าเป็ นกระบวนการทีม่ ขี นั ้ ตอนทีแ่ น่ นอน
ตายตัว และผลลัพธ์ของการออกแบบมีได้เพียงหนึ่งเดียว ในการนี้ สิง่ ทีค่ รูสว่ นใหญ่กงั วลมากทีส่ ดุ คือความรู้
และความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชัน้ เรียน ดังนัน้ การพัฒนาวิชาชีพควร
ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรูแ้ ละคุน้ เคยกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของสะเต็มศึกษา
ค�ำส�ำคัญ :  1. การออกแบบเชิงวิศวกรรม 2. ครูประจ�ำการ 3. สะเต็มศึกษา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อีเมล : ladachart@gmail.com
โทร : 05 446 6666
2
อาจารย์ ดร. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อีเมล : g5884wilawanph@kurupatana.ac.th
โทร : 05 446 6666
3
อาจารย์ ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อีเมล : wilaipron.ri@gmail.com โทร : 05 446 6666
4
อาจารย์ ดร. สาขาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล : ladapa23@gmail.com
โทร : 05 394 4272
1

ปี ท่ี 39(3): 133-149, 2562

				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2562)

Teachers’ understandings and views about STEM education
and engineering design
Luecha Ladachart5, Wilawan Phothong6,
Wilaiporn Rittikoop7 and Ladapa Ladachart8

Abstract
STEM education becomes a new educational policy that supports a national development
using innovation by which teachers play a significant role in moving this policy forward. However,
previous research investigating how teachers understand and view about STEM education are limited.
This research aims at exploring teachers’ understanding and views about STEM Education. The
informants included 22 teachers who registered to engage in a workshop. They individually completed
questionnaires, which consisted of both open-ended and rating scale formats. The research showed
that all teachers agreed with STEM education policy, but some of them lacked understanding in STEM
education regarding its definition, goal, and approach to teaching and learning, which did not focus
on engineering design process. Moreover, a small number of teachers viewed engineering design as
a fixed pattern process that can result in only in a single kind of product. Teachers expressed their
most concerns overtheir own knowledge level and capability in order to implement this STEM education
in classrooms. Thus, a professional development should facilitate teachers to learn and familiarize the
engineering design process, which is the key of STEM education.
Keywords: 1. Engineering design 2. STEM education 3. In-service teachers
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ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 (The Secretariat of the House of Representatives,
2016: 2) ซึง่ มุง่ เน้น “การปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจทีเ่ น้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี” แทนการผลิต
และส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ดงั เช่นในอดีต ทัง้ นี้เพือ่ ขับเคลื่อนประเทศให้กา้ วพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
(National Science and Technology Development Agency, 2014) ประเทศไทยจึงต้องการทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวนมากทีส่ ามารถผลิตนวัตกรรมได้ แต่กระนัน้ ก็ตาม รายงานวิจยั ของ Homhol & Kanjanasakda (2009:
80) เปิ ดเผยว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากร “ระดับมันสมองทีส่ ามารถประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ทีเ่ ป็ นตราสัญลักษณ์ของตนเองได้” ด้วยเหตุน้ี ยุทธศาสตร์หนึ่งในร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 - 2579
คือ “การปฏิรปู การเรียนรูแ้ บบพลิกโฉม ...โดย (การ) ออกแบบการเรียนรูใ้ นทุกระดับชัน้ ...ทีม่ งุ่ เน้นการใช้ฐาน
ความรูแ้ ละระบบคิดใน 5 ศาสตร์สำ� คัญ” (Office of the National Economic and Social Development Board,
2017: 90) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์
ในการตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติขา้ งต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
นักเรียนด้านการสร้างนวัตกรรม (Ramasuta & Rohitsthean, 2016) โดยสะเต็มศึกษา (STEM education)
เป็ นแนวทางการจัดการศึกษาหนึ่งทีม่ งุ่ ปูพน้ื ฐานให้นกั เรียนมีความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม (Cotabish
et al., 2013; Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2014) ค�ำว่าสะเต็ม (STEM)
มาจากอักษรตัวแรกของ 4 สาขาวิชาทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science)
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) (Chanprasert,
2014) สะเต็มศึกษาจึงเป็ นการจัดการศึกษาทีเ่ น้นการบูรณาการ 4 สาขาวิชาเหล่านี้ (Kijkuakul, 2015) ซึง่ มี
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ น “หัวใจหลักของการเรียนรู”้ (Prasertsan, 2016: preface) โดยนักเรียนจะได้
เรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพือ่ สร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ี
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (Kelly & Knowles, 2016)  
เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็ นเรื่องใหม่ หลายฝ่ ายจึงอาจมีความเข้าใจต่อสะเต็มศึกษาแตกต่างกันไป
(Bybee, 2010; English, 2016; Prasertsan, 2015) และความเข้าใจทีต่ า่ งกันนี้กอ็ าจสร้างความสับสนและความ
กังวลให้กบั ครูได้เช่นกัน (Nadelson et al., 2013) ในขณะทีค่ รูมบี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษา
ให้ประสบผลส�ำเร็จ แต่ดว้ ยความใหม่ของเรือ่ งนี้ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษามุมมองและความเข้าใจของครูไทยเกีย่ วกับ
สะเต็มศึกษาจึงยังคงมีจำ� นวนน้อย โดยในจ�ำนวนนี้ งานวิจยั ของ Vichaidit & Faikhamta (2017: 168-169)
เปิ ดเผยว่า “นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ (ร้อยละ 33.33 จากทัง้ หมด 24 คน) ไม่ได้มองว่า วิทยาศาสตร์คอื กระบวนการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ ... (หากแต่) มองเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นตัวความรู”้ ซึง่ กลายเป็ นข้อจ�ำกัดส�ำคัญ ทัง้ นี้เพราะ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องและมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (NGSS Lead States, 2013) ในงานวิจยั เดียวกันนี้ แม้นสิ ติ ครูเข้าใจว่า วิศวกรรมศาสตร์คอื การออกแบบ
ชิน้ งานหรือนวัตกรรม แต่ก็ “ไม่ได้กล่าวอย่างครอบคลุมถึงการออกแบบ การวางแผน การแก้ปัญหา การใช้
ความรูจ้ ากศาสตร์ต่าง ๆ ... เพือ่ ...ตอบสนองความต้องการ”
ในขณะทีง่ านวิจยั ของ Vichaidit & Faikhamta (2017) ให้ขอ้ มูลทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับนิสติ ครู แต่งานวิจยั
กับครูประจ�ำการทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนยังไม่มปี รากฏมากนัก โดยในจ�ำนวนนี้ งานวิจยั ของ Khumwong
et al. (2017) ได้ศกึ ษาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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กับครูประจ�ำการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 3 คน ซึง่ แม้ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า ครูเหล่านี้มกี ารรับรูต้ ่อ
ความสามารถของตนเองทีด่ ขี น้ึ ภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร แต่ดว้ ยจ�ำนวนครูทน่ี ้อย ผลการวิจยั จึงมี
ข้อจ�ำกัดในการอ้างอิงกับครูกลุม่ อืน่ การวิจยั กับครูจำ� นวนมากขึน้ และมีภมู หิ ลังทีห่ ลากหลายมากขึน้ ไปจึงเป็ น
สิง่ จ�ำเป็ น งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ครูระดับประถมศึกษามีความเข้าใจและมุมมองเกีย่ วกับ
สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร โดยคณะผูว้ จิ ยั มุง่ ตอบค�ำถามวิจยั 3 ข้อ ดังนี้
1. ครูมคี วามเข้าใจเกีย่ วกับสะเต็มศึกษาอย่างไร
2. ครูมมี มุ มองต่อสะเต็มศึกษาอย่างไร
3. ครูมคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร
ผลการวิจยั นี้จะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและพัฒนาครู อาทิ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส�ำหรับการส่งเสริมให้ครูและนิสติ ครูมมี มุ มองและความเข้าใจทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับสะเต็ม
ศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมต่อไป
กรอบแนวคิ ด
เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็ นเรื่องใหม่ในบริบทไทย สะเต็มศึกษาจึงได้รบั การนิยามทีแ่ ตกต่างกันไป
ลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งของสะเต็มศึกษา ซึง่ เป็ นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวไปคื
่ อว่า สะเต็มศึกษาคือการบูรณาการ 4
ศาสตร์สำ� คัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Vasquez, 2015) ทัง้ นี้       
เพือ่ สร้างนวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบูรณา
การสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ทางการศึกษา (Vars, 1991) การบูรณาการจึงอาจไม่ใช่ลกั ษณะทีท่ ำ� ให้สะเต็ม
ศึกษาแตกต่างไปจากแนวทางการจัดการศึกษาทีม่ อี ยูเ่ ดิม ในการนี้ Prasertsan (2016) เสนอว่า สะเต็มศึกษา
ต้องมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นหัวใจหลักของการเรียนรู้ ดังนัน้ การวิจยั นี้จงึ มีกรอบแนวคิดทีว่ า่ สะเต็ม
ศึกษาคือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการ 4 ศาสตร์สำ� คัญ ซึง่ มีการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เป็ นแกนกลาง สะเต็มศึกษาจึงควรเน้นการเรียนรูโ้ ดยการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้สร้าง
และใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนการใช้และสร้างเทคโนโลยี  
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับบริบท ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เครือ่ งมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. บริ บท
การวิจยั นี้เป็ นกิจกรรมหนึ่งในโครงการคูปองพัฒนาครู (Teacher and Basic Education Personnel
Development Bureau, 2016) ประจ�ำปี งบประมาณ 2560 โดยครูแต่ละคนได้รบั การสนับสนับงบประมาณจาก
สพฐ. ซึง่ เป็ นหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ เลือกลงทะเบียนและสมัครเข้ารับการอบรมตามความสนใจในหลักสูตร
ต่าง ๆ ในการนี้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นหน่วยงานหนึ่งทีไ่ ด้พฒ
ั นาและเสนอหลักสูตรการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารที่มชี ่อื ว่า “การเรียนรูโ้ ดยการออกแบบ: สะเต็มศึกษา” ส�ำหรับครูท่สี นใจ การอบรม      
เชิงปฏิบตั กิ ารมุง่ เน้นให้ครูได้เรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์ (เช่น แรงลอยตัว) และแนวคิดคณิตศาสตร์ (เช่น
136

				 ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2562)
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรของรูปทรง) ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม (Ladachart & Ladachart, 2018) โดยครูจะ
ได้ฝึกออกแบบชิน้ งาน (เช่น ภาชนะ และพาหนะ) เพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาทีท่ า้ ทายภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ �ำกัด
(Kolodner et al., 2003) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมีขน้ึ ในช่วง 19 - 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพะเยา โดยคณะผูว้ จิ ยั เป็ นวิทยากร
2. ผูใ้ ห้ข้อมูล
จากครูทงั ้ หมด 26 คน ทีเ่ ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ครู 22 คน (ชาย 3 คน และหญิง 19 คน)
ยินดีให้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ครูกลุม่ นี้มอี ายุในช่วง 21 - 30 ปี 4 คน (18.2%) ช่วง 31 - 40 ปี 9 คน (40.9%)
ช่วง 41 - 50 ปี 7 คน (31.8%) และช่วง 51 - 60 ปี 2 คน (9.1%) โดยครู 8 คน (36.4%) ด�ำรงต�ำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
หรือครูระดับปฏิบตั กิ าร ในขณะทีค่ รู 6 คน (27.3%) ด�ำรงต�ำแหน่งครูชำ� นาญการ ส่วนครูอกี 8 คน (36.4%)
ด�ำรงต�ำแหน่งครูชำ� นาญการพิเศษ ครูสว่ นใหญ่ (11 คน หรือ 50%) มีภมู หิ ลังทางการศึกษาเป็ นวิทยาศาสตร์
ในขณะทีค่ รูส่วนน้อยมีภูมหิ ลังเป็ นคณิตศาสตร์ (3 คน หรือ 13.6%) เทคโนโลยี (1 คน หรือ 4.5%) และ
วิศวกรรมศาสตร์ (1 คน หรือ 4.5%) ส่วนครูอกี 6 คน (27.3%) มีภมู หิ ลังทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ 4 ศาสตร์น้ี หรือ  
ไม่ระบุภมู หิ ลังทางการศึกษา ครูสว่ นใหญ่ (11 คน หรือ 50%) มาจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในขณะที   ่
ครู 6 คน (27.3%) มาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่วนครู 4 คน (18.2%) มาจากโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และครูอกี 1 คน (4.5%) ไม่ได้ให้ขอ้ มูลส่วนนี้ ครูทงั ้ หมดเคยได้ยนิ ค�ำว่าสะเต็มศึกษามาก่อนหน้านี้
ทัง้ จากหน่วยงานและ/หรือสือ่ ต่าง ๆ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถาม 2 ชุด ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นี้
แบบสอบถามชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. ภูมหิ ลัง 2. ความเข้าใจเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา
และ 3. มุมมองต่อสะเต็มศึกษา โดยค�ำถามในส่วนที่ 2 (ความเข้าใจเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา) คณะผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้
ครูเขียนบรรยายตามความเข้าใจของตนเองเกีย่ วกับ 1. นิยามของสะเต็มศึกษา 2. เป้ าหมายของสะเต็มศึกษา
และ 3. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา และค�ำถามในส่วนที่ 3 (มุมมองต่อสะเต็มศึกษา)
คณะผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้ครูประเมินตนเองว่า 1. เห็นด้วยกับนโยบายสะเต็มศึกษาในระดับใด 2. มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับใด และ 3. มีความกังวลเกีย่ วกับในการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับใด โดยค�ำถามทัง้ 3 ข้อนี้ อยู่ในรูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ (มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ )  
แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็ นการสอบถามเกีย่ วกับความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึง่ คณะ
ผูว้ จิ ยั แปลมาจากแบบสอบถามในงานวิจยั ของ Mosborg et al. (2005) แบบสอบถามชุดนี้อยูใ่ นรูปแบบของ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งครูตอ้ งแสดงระดับความเห็นด้วยต่อข้อความเกีย่ วกับการออกแบบเชิง
วิศวกรรม จ�ำนวน 20 ข้อความ โดยผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ได้แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และให้
ผูว้ จิ ยั คนที่ 2 - 4 ตรวจสอบการใช้ภาษาและความหมายของข้อความ เมือ่ ครูทำ� แบบสอบถามแล้ว คณะผูว้ จิ ยั
จึงท�ำการตรวจสอบความเชือ่ มันโดยการหาค่
่
า Cronbach’s alpha ซึง่ ได้เท่ากับ 0.631 โดยค่าทีต่ ่ำ� กว่ามาตรฐานนี้
อาจเป็ นผลมาจากการแปลข้อความเป็ นภาษาไทย ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงทบทวนข้อความอีกครัง้ และตัดข้อความ
ออกไป 2 ข้อความ (12 และ 13) จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการหาค่าอีกครัง้ ซึง่ ได้คา่ เท่ากับ 0.702 ตามเกณฑ์
มาตรฐานของการยอมรับได้ (Morgan et al., 2013: 129) (รายละเอียดของข้อความปรากฏในส่วนของผลการวิจยั )  
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4. วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครือ่ งมือวิจยั ข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจะเริม่ ขึน้ หลังจากที่
ครูลงทะเบียนเสร็จ คณะผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามทัง้ 2 ชุดให้ครูแต่ละคนท�ำ  โดยครูสามารถเลือกท�ำชุดใด
ก่อนก็ได้ ในการนี้ คณะผูว้ จิ ยั ไม่ได้กำ� หนดให้ครูเขียนชือ่ หรือแสดงตัวตนลงในแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด ทัง้ นี้เพือ่ ให้
ครูรสู้ กึ สะดวกใจในการแสดงความเข้าใจและมุมมองของตนเองอย่างอิสระ ด้วยเหตุน้ี คณะผูว้ จิ ยั จึงไม่สามารถ
จับคูแ่ ละเชือ่ มโยงแบบสอบถาม 2 ชุดทีค่ รูคนเดียวท�ำได้ ซึง่ กลายเป็ นข้อจ�ำกัดในการวิเคราะห์เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์ใด ๆ จากข้อมูลในแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด ในการนี้ ครูส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีในการ
ท�ำแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด แต่ครูสว่ นน้อย (2 - 3 คน) ไม่สามารถท�ำแบบสอบถามเสร็จทันตามครูสว่ นใหญ่
ทัง้ นี้ เ พราะการเดิน ทางมายัง สถานที่ก ารจัด อบรมที่ล่ า ช้า คณะผู้ว ิจ ัย จึง ขยายเวลาครู เ หล่ า นี้ ส่ ง คืน
แบบสอบถามในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารว่าง   
5. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลในการวิจยั นี้ม ี 2 ประเภท ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลจึงขึน้ อยูก่ บั ประเภทของข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อค�ำถามทีเ่ ป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
คณะผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อค�ำถามปลายเปิ ด คณะผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์
ข้อมูล ในการนี้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 เป็ นผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น โดยการอ่านค�ำตอบของครูแต่ละคนต่อข้อค�ำถาม
แต่ละข้ออย่างละเอียด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ท�ำการจัดค�ำตอบของครูออกเป็ นกลุม่ ๆ ตามความหมายทีเ่ หมือน
หรือคล้ายกัน เมือ่ กลุม่ ข้อมูลเริม่ อิม่ ตัวแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงส่งผลการวิเคราะห์เบือ้ งต้นให้กบั คณะผูว้ จิ ยั ทัง้ 3 คน ตรวจสอบ
อีกครัง้ ทัง้ นี้เพือ่ อภิปรายความคลาดเคลือ่ นหรืออคติทเ่ี กิดขึน้ ในการตีความหมายข้อมูลร่วมกัน ซึง่ น�ำไปสูก่ าร
ยืนยันผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิ จยั
คณะผูว้ จิ ยั รายงานผลการวิจยั ตามค�ำถามวิจยั ทีละข้อ โดยคณะผูว้ จิ ยั ใช้ตวั T ตามด้วยตัวเลข (เช่น
T1, T2, …, และ T22) เพือ่ อ้างอิงถึงครูแต่ละคน ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
นิยาม
แม้ครูทกุ คนระบุวา่ ตนเองเคยได้ยนิ ค�ำว่าสะเต็มศึกษามาก่อนหน้านี้ แต่ครู 8 คน (36.4%) ให้นิยาม
ค�ำนี้อย่างผิวเผิน โดยครูกลุม่ นี้ไม่ได้มกี ารระบุถงึ การบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หากแต่มองว่าเป็ นการจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นขัน้ เป็ นตอน เน้นการแก้ปัญหา
และ/หรือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างค�ำตอบต่อไปนี้
T13: วิธกี ารสอนวิธหี นึง่ ซึง่ ส่งเสริมระบบการเรียนรูใ้ ห้เป็ นขันตอน
้
(และ) ใช้ความคิดของผูเ้ รียนแก้ปัญหา
T19: การสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
T22: การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหาค�ำตอบของค�ำถามทีต่ อ้ งการ
ในการนี้ ครูบางคนอาจกล่าวเป็ นนัยถึงการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นการบูรณาการ แต่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาในการ
บูรณาการนัน้ ดังค�ำตอบทีว่ า่ “การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนได้ออกแบบการเรียนรู้ น�ำเอาความรูห้ ลาย ๆ สาขามาผสม
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ผสาน ออกแบบท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ น” (T16) ค�ำนิยามเหล่านี้จงึ ไม่ได้สร้างความแตกต่างไปจากการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะ การจัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ั ญหาเป็ นฐาน และ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยการบูรณาการ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมมาก่อนหน้านี้
ในขณะทีค่ รู 9 คน (40.9%) เข้าใจว่า สะเต็มศึกษาคือการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการ 4
สาขา โดยครูกลุม่ นี้มกั อ้างถึงตัวย่อของค�ำว่าสะเต็ม (STEM) ซึง่ บ่งชีถ้ งึ ศาสตร์แต่ละสาขา ดังตัวอย่างค�ำตอบ
ต่อไปนี้
T3: แนวทางการจัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
T20: (STEM) สะเต็มศึกษามาจากค�ำว่า S-Science, T-Technology, E-Engineering, M-Mathematics
T15: การศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนบูรณาการความรูใ้ น 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ครูคนหนึ่งในกลุ่มนี้มคี วามจ�ำทีค่ ลาดเคลื่อนว่า E ใน STEM หมายถึงภาษาอังกฤษ
(English) ดังค�ำตอบทีว่ ่า “การศึกษาทีบ่ ูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์”
(T10)
ครู 5 คน (22.7%) ให้นิยามของค�ำว่าสะเต็มศึกษาทีส่ มบูรณ์มากขึน้ โดยการระบุถงึ การออกแบบเชิง
วิศวกรรมและ/หรือการสร้างสรรค์ชน้ิ งานหรือนวัตกรรม นอกเหนือจากการบูรณาการ 4 สาขาวิชา ดังตัวอย่าง
ค�ำตอบต่อไปนี้
T2: การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการบูรณาการ 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T)
ออกแบบวิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M)
T9: การเรียนรูแ้ นวใหม่ทน่ี �ำองค์ความรูข้ อง 4 สาขาวิชา นันคื
่ อ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรม มาออกแบบนวัตกรรมเชิงวิศวกรรม
T12: การบูรณาการการเรียนรูโ้ ดยใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เพือ่ แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมขึน้ มาช่วยแก้ปัญหา
ครูกลุ่มหลังสุดนี้จงึ มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นหัวใจหลักของการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา (Prasertsan, 2016) ซึ่งนักเรียนต้องใช้ความรูจ้ ากหลายศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ชน้ิ งานหรือนวัตกรรมส�ำหรับการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์
เป้ าหมาย
ด้วยครูหลายคนไม่ได้ระบุถงึ การออกแบบเชิงวิศวกรรมในฐานะหัวใจหลักของสะเต็มศึกษา ครูสว่ นใหญ่
(14 คน หรือ 63.6%) จึงมองเป้ าหมายของสะเต็มศึกษาอย่างผิวเผิน โดยปราศจากการระบุถงึ การส่งเสริม      
ให้นกั เรียนสามารถสร้างชิน้ งานหรือนวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ครูเหล่านี้
ระบุเพียงว่า สะเต็มศึกษาจะช่วยพัฒนานักเรียนในมิตติ า่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความรู้ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
หรือค�ำตอบทีน่ กั เรียนสงสัย ดังตัวอย่างค�ำตอบต่อไปนี้  
T3: เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาศัยความรูจ้ าก 4 วิชา
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจ�ำวันได้
T6: ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ สมเหตุสมผล
139

				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2562)

T7: ให้นกั เรียนได้คดิ หาค�ำตอบโดยการแก้ปัญหาทีอ่ ยากรู้ โดยลงมือปฏิบตั ิ โดยน�ำความรูท้ างด้าน
วิทย์, คณิต, เทคโน, และวิศวกรรม มาค้นคว้าหาค�ำตอบ
T18: ใช้ความรูท้ ่ไี ด้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้ นผูเ้ รียนเป็ นส�ำคัญ และอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอน
ค�ำตอบเหล่านี้ แม้มสี ว่ นถูก แต่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของสะเต็มศึกษา ซึง่ แตกต่าง
ไปจากเป้ าหมายของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางอืน่ ๆ เช่น การจัดการเรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะ การ
จัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ั ญหาเป็ นฐาน และการจัดการเรียนรูโ้ ดยการบูรณาการ
ครู 8 คน (36.4%) เข้าใจเป้ าหมายหลักของสะเต็มศึกษา โดยการระบุถงึ การส่งเสริมให้นกั เรียนมีความ
สามารถในการสร้างชิน้ งานหรือนวัตกรรมทีแ่ ก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ ดังตัวอย่าง
ค�ำตอบทีว่ า่   
T9: การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารโดยน�ำ S, T, E, M มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
T15: ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และสามารถน�ำมาพัฒนานวัตกรรมเพือ่ พัฒนาหรือแก้ปัญหาในชีวติ ประจ�ำวัน
T17: เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถออกแบบ/สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเอง
T21: การทีค่ รูและผูเ้ รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ ค้นพบวิธกี าร กระบวนการ/นวัตกรรมใหม่ ๆ โดย
อาศัยการบูรณาการ STEM ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ค�ำตอบเหล่านี้เน้นย�้ำสิง่ ทีน่ โยบายด้านสะเต็มศึกษาคาดหวังต่อครูและนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอน ซึง่ ก็คอื การพัฒนาก�ำลังคนทีม่ คี วามสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยความเข้าใจเป้ าหมายของสะเต็มศึกษาอย่างผิวเผิน ครู 12 คน (54.5%) มองการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในลักษณะทีไ่ ม่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอืน่ ๆ เช่น การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะ การจัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ั ญหาเป็ นฐาน และการจัดการเรียนรูโ้ ดยการบูรณาการ ครูกลุม่ นี้
มักเน้นการให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั หิ รือสืบเสาะหาความรู้ แต่กลับละเลยหัวใจหลักของสะเต็มศึกษา ซึง่ ก็คอื
การให้นกั เรียนได้สร้างนวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ดังตัวอย่างค�ำตอบทีว่ า่
T1: ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยแนวคิดวิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ให้นกั เรียนเกิดกระบวนการเรียนได้ดว้ ยตนเองอย่างสร้างสรรค์
T7: เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการข้ามสาระ 4 สาระ กิจกรรมการสอนโดยให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
T22: เป็ นการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในขณะทีค่ รูอกี 4 คน (18.2%) แม้ตระหนักดีวา่ สะเต็มศึกษามุง่ เน้นให้นกั เรียนได้สร้างชิน้ งานหรือ
นวัตกรรมทีแ่ ก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ แต่กระนัน้ ก็ตาม ครูกลุ่มนี้กลับละเลยว่า การ
สร้างนวัตกรรมต้องอาศัยการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตัวอย่างค�ำตอบทีว่ า่   
T12: การร่วมออกแบบการจัดการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างครูสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนน�ำความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมขึน้ มา
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T15: การจัดการเรียนการสอนบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
โดยเน้นการน� ำความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจ�ำวัน พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ
ครู 5 คน (22.7%) เข้าใจดีว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นแนวทางส�ำคัญของการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังตัวอย่างค�ำตอบทีว่ า่
T9: สอนตามปกติ แต่เน้นให้นกั เรียนได้คดิ ออกแบบนวัตกรรม หรือสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยน�ำองค์ความรู้
ของ S, T, E, M มาใช้ในการออกแบบ
T21: การจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการ STEM เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
มุมมองต่อสะเต็มศึกษา
แม้ครูหลายคนขาดความเข้าใจทีส่ มบูรณ์เกีย่ วกับสะเต็มศึกษา แต่ครูทุกคนแสดงมุมมองเชิงบวกต่อ
นโยบายสะเต็มศึกษา โดยครู 13 คน (59.1%) และ 9 คน (40.9%) ระบุวา่ ตนเอง “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ตามล�ำดับ ในการนี้ ครูแต่ละคนอาจเล็งเห็นศักยภาพของสะเต็มศึกษาในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน โดย
เหตุผลส่วนใหญ่คอื การพัฒนานักเรียนด้านพุทธิพสิ ยั อาทิ ความรู้ การคิด การประยุกต์ใช้ความรู้ การเชือ่ มโยง
ความรู้ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ดังตัวอย่างค�ำตอบทีว่ า่
T2: เพราะเป็ นการให้นกั เรียนได้ฝึกคิดและเกิดองค์ความรูผ้ า่ นการปฏิบตั ิ
T12: นักเรียนจะได้ทราบถึงการน�ำองค์ความรูไ้ ปใช้และสามารถเชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่างกลุม่ สาระอืน่ ๆ
ได้
T17: เป็ นการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ ผลให้นกั เรียนได้คดิ เป็ นท�ำเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น และได้เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั จิ ริง
เหตุผลรองลงมาคือการพัฒนาด้านทักษะ และการพัฒนาด้านเจตคติ อาทิ ความกระตือรือร้น (T4)
ความตระหนักถึงคุณค่าของการเรียน (T15) และความใฝ่ เรียนรู้ (T21) อย่างไรก็ตาม เหตุผลส่วนใหญ่เกีย่ วกับ
ด้านทักษะไม่ได้มกี ารเจาะจงประเภทของทักษะอย่างชัดเจน ยกเว้นเหตุผลเดียวทีร่ ะบุถงึ ทักษะการท�ำงาน
เป็ นกลุม่ (T10) นอกจากนี้ ครู 4 คน (18.2%) อ้างถึงศักยภาพของสะเต็มศึกษาในบริบททีก่ ว้างขึน้ โดยการ
ระบุถงึ การสนองนโยบายของชาติและการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมในอนาคต
แม้ครูทกุ คนเห็นศักยภาพของสะเต็มศึกษาในการพัฒนานักเรียน แต่ไม่ใช่ครูทกุ คนทีแ่ สดงความพร้อม
ต่อนโยบายการศึกษานี้ โดยครูเพียง 2 คน (9.1%) ระบุความพร้อมของตนเองในระดับมาก ในขณะทีค่ รู 15 คน
(68.2%) ระบุความพร้อมในระดับปานกลาง ส่วนครูอกี 5 คน (22.7%) ระบุความพร้อมในระดับน้อยหรือน้อยทีส่ ดุ
โดยเหตุผลส่วนใหญ่คอื ตัวครูเองที่ตระหนักว่า ตนเองยังขาดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และความ
ช�ำนาญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังตัวอย่างค�ำตอบต่อไปนี้
T10: ความรูใ้ นเรื่องสะเต็มศึกษายังมีน้อย และต้องศึกษาให้เข้าใจ ก่อนที่จะน� ำไปสอนนักเรียน
T16: ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการน� ำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในชัน้ เรียน
T20:  ยังขาดประสบการณ์และยังมีความช�ำนาญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM น้อย
เหตุผลรองลงมาคือความพร้อมด้านบริบทของโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็ นสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ
ดังตัวอย่างค�ำตอบทีว่ า่ “ด้านเวลา เนื่องจากมีกจิ กรรมมาก ท�ำให้เมือ่ ใช้เวลาจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
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สะเต็ม ต้องใช้เวลามาก นักเรียนใช้เวลาท�ำกิจกรรมนาน ด้านงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ใช้สอ่ื อุปกรณ์มาก ซึง่ ครูตอ้ งเตรียมให้ทงั ้ หมด” (T8) เหตุผลทีป่ รากฏน้อยทีส่ ดุ คือความ
พร้อมของนักเรียน ซึง่ เป็ นเหตุผลทีม่ าจากครูคนหนึ่งทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยครู
คนนี้ระบุว่า “การศึกษาพิเศษต้องใช้กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสอนเป็ นรายบุคคล ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และข้อจ�ำกัดทีม่ ขี องแต่ละบุคคล ท�ำให้อาจไม่ครบทัง้ 4 วิชาได้” (T6)
ด้วยเหตุน้ี ครูสว่ นใหญ่จงึ มีความกังวลในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยครู
13 คน (59.1%) แสดงความกังวลระดับปานกลาง ครู 6 คน (27.3%) มีความกังวลระดับมากหรือมากทีส่ ดุ และ
ครู 3 คน (13.6%) กังวลระดับน้อยหรือน้อยทีส่ ดุ โดยสาเหตุของความกังวลส่วนใหญ่คอื ความรูแ้ ละความสามารถ
ของตนเอง ในขณะทีผ่ เู้ รียนเป็ นสาเหตุของความกังวลทีร่ องลงมา โดยครูทก่ี งั วลเกีย่ วกับผูเ้ รียนให้เหตุผลว่า
สะเต็มศึกษาอาจไม่เหมาะกับนักเรียนทุกกลุม่ (T1) หรือไม่ตอบสนองความคาดหวังของผูป้ กครองของนักเรียน
(T6) รวมทัง้ นักเรียนอาจยังไม่มคี วามพร้อมเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางใหม่น้ี (T11)      
ดังตัวอย่างค�ำตอบต่อไปนี้
T1: เนื้อหาทีส่ อนกับรูปแบบกิจกรรม STEM และระดับการเรียนรูข้ องนักเรียน STEM ไม่สามารถใช้ได้
กับเด็กทุกกลุม่ เพราะทักษะในการเกิดการเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนต่างกัน อาจท�ำให้เกิดการเรียนรูเ้ พียงแค่
บางกลุม่ (เด็กพิเศษ/เด็กเรียนรูช้ า้ อาจใช้ไม่ได้ผล)
T6: ความแตกต่างของผูเ้ รียนทีจ่ ะรับการเรียนรู้ ...ผลทีค่ าดหวังของครอบครัวผูเ้ รียนและตัวผูเ้ รียนเอง
T11: ความพร้อมของนักเรียน พืน้ ฐานความรูข้ องนักเรียน (ยังไม่เพียงพอ)
ส่วนสาเหตุอน่ื ๆ ประกอบด้วยความพร้อมของสือ่ เวลาในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
แบบเดิม และการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเชิ งวิ ศวกรรม
จากการหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 โดยครูสว่ นใหญ่
แสดงความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจทีว่ า่ การออกแบบ
ต้องค�ำนึงถึงผูใ้ ช้เป็ นส�ำคัญ (1 และ 2) และต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3
และ 20) อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีค่ รูเข้าใจน้อยทีส่ ดุ คือความซับซ้อนของกระบวนการออกแบบ (9) โดยครูมแี นวโน้ม
ทีจ่ ะมองว่า กระบวนการออกแบบเป็ นขันตอนที
้
แ่ น่นอนตายตัว (18) และผลลัพธ์ของการออกแบบมีเพียงหนึง่ เดียว
(19) ซึง่ ผูท้ เ่ี ก่งด้านการออกแบบมักรูห้ รือทราบตัง้ แต่เริม่ ต้นว่า ตนเองควรออกแบบชิน้ งานหรือนวัตกรรม
อย่างไร (17) แม้ครูทม่ี คี วามเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเช่นนี้มจี ำ� นวนไม่มากนัก ดังภาพที่ 1 แต่ความเข้าใจเหล่านี้
อาจเป็ นอุปสรรคส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทัง้ นี้เพราะครูอาจชีน้ �ำให้นกั เรียน
ออกแบบตามความคิดทีต่ นเองก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า ซึง่ ท�ำให้นกั เรียนไม่ได้ฝึกออกแบบเฉกเช่นทีว่ ศิ วกรท�ำการ
ออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริง นักเรียนจึงอาจขาดโอกาสการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเชิง
วิศวกรรมตามเจตนารมณ์ของนโยบายสะเต็มศึกษา
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ตารางที ่ 1 ระดับความเห็นด้วยต่อข้อความต่าง ๆ เกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ข้อความ

ค่าเฉลี่ย

1. ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผูอ้ อกแบบต้องพิจารณาผูใ้ ช้เป็ นส�ำคัญ

4.45

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.739

2. การออกแบบเชิงวิศวกรรมคือการคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ ระบบ ส่วนประกอบ
หรือกระบวนการทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
3. ข้อมูลและสารสนเทศเป็ นหัวใจส�ำคัญของการออกแบบ
4. การออกแบบคือกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ ผูอ้ อกแบบปรับเปลีย่ นและขยาย
ความรูข้ องตนเองเกีย่ วกับการออกแบบ
5. การออกแบบไม่ใช่การบอกว่า ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร แต่เป็ นการส�ำรวจว่า
ผลิตภัณฑ์สามารถเป็ นอย่างไรได้บา้ ง
6. ในการออกแบบ ปั ญหาและวิธแี ก้ปัญหาค่อย ๆ พัฒนาไปพร้อมกัน โดยวิธี
แก้ปัญหาท�ำให้เกิดความเข้าใจใหม่เกีย่ วกับปั ญหา และความเข้าใจใหม่นนั ้
ท�ำให้เกิดทางเลือกในการแก้ปัญหา
7. การออกแบบเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นวัฏจักร
8. ผูอ้ อกแบบใช้ภาพร่างเป็ นส่วนหนึ่งในการให้เหตุผลทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามคิดและ
การสร้างสรรค์ผลงาน
9. การออกแบบเป็ นกิจกรรมทีซ่ บั ซ้อนกว่าการก�ำหนดปั ญหาและการหาวิธี
แก้ปัญหานัน้
10. การออกแบบเป็ นเรือ่ งซับซ้อนทีต่ อ้ งอาศัยทักษะและการฝึกฝน ไม่ใช่ความ
สามารถหรือพรสวรรค์ทต่ี ดิ ตัวมาแต่กำ� เนิด
11. การออกแบบมักเป็ นกิจกรรมทีม่ วี ธิ แี ก้ปัญหาชีน้ �ำ ผูอ้ อกแบบเสนอวิธี
แก้ปัญหาเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจปั ญหานัน้ ดียงิ่ ขึน้
14. การออกแบบเป็ นหัวใจส�ำคัญของวิศวกรรม การออกแบบท�ำให้วศิ วกรรม
แตกต่างไปจากวิทยาศาสตร์
15. การออกแบบคือนิยามของวิศวกรรม งานหลักของวิศวกรคือการสร้าง
สิง่ ใหม่เพือ่ ปรับปรุงหรือพัฒนาสังคม
16. สิง่ ส�ำคัญในการออกแบบคือการประหยัดทรัพยากร ไม่วา่ จะเป็ นการใช้สงิ่ ที่
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
17. ผูอ้ อกแบบทีเ่ ก่งมักออกแบบและได้ผลลัพธ์ทถ่ี กู ต้องตัง้ แต่เริม่ แรก*

4.50

0.512

4.50
4.41

0.673
0.590

4.14

0.889

4.41

0.590

4.14
4.41

0.941
0.666

3.68

1.211

4.05

1.133

4.09

1.151

4.09

1.019

4.27

1.077

4.41

0.854

3.09

1.444
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ตารางที ่ 1 ระดับความเห็นด้วยต่อข้อความต่าง ๆ เกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ต่อ)
ข้อความ
18. ปั ญหาใด ๆ มักมีวธิ กี ารแก้ปัญหาทีถ่ กู ต้องเพียงหนึ่งวิธกี าร*

4.00

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.309

19. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพือ่ แก้ปัญหาใด ๆ มักมีขนั ้ ตอนทีแ่ น่นอน
ตายตัว
20. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับ
การออกแบบ

3.86

1.457

4.45

0.671

20

ค่าเฉลีย่

54.55

19

13.64

18

4.55

17

4.55

36.36

13.64

13.64

18.18

13.64

13.64

13.64

54.55

27.27

16

22.73

9.09

59.09

15

40.91

22.73

50.00

8

9.09

50.00

7

45.45

6

45.45

5

9.09
36.36

40.91

9

20%

4.55
9.09
9.09
4.55
4.55
4.55

50.00

4.55
31.82

9.09

50.00
59.09

10%

4.55
4.55

18.18

50.00

0%

9.09

22.73

59.09

1

4.55

50.00

45.45

2

9.09

40.91

36.36

3

4.55

4.55

9.09

27.27

40.91

4

9.09

45.45
45.45

4.55
4.55

27.27

36.36

4.55

4.55

18.18

36.36

11
10

4.55

36.36

27.27

12

9.09

31.82

40.91

13

27.27
27.27

54.55

14

9.09

50.00

30%

27.27
40%

50%
5

4

3

60%
2

70%

13.64
80%

90%

100%

1

ภาพที ่ 1 ร้อยละของครูทแ่ี สดงระดับความเห็นด้วยต่อข้อความต่าง ๆ เกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเข้าใจและมุมมองของครูเกีย่ วกับสะเต็มศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
ครู จ�ำนวน 22 คน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการคูปองพัฒนาครู ซึ่งไม่ได้มาจากการสุ่ม      
กลุ่มตัวอย่าง จากการตอบแบบสอบถาม ทัง้ แบบทีเ่ ป็ นค�ำถามปลายเปิ ดและแบบทีเ่ ป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ครูจำ� นวนหนึ่งยังไม่เข้าใจลักษณะส�ำคัญของสะเต็มศึกษา โดยครูเหล่านี้มองว่า สะเต็ม
ศึกษาเป็ นวิธสี อนหนึ่งทีไ่ ม่ได้แตกต่างจากวิธสี อนหรือแนวทางการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบอืน่ ๆ เช่น การสืบเสาะ
การแก้ปัญหา หรือแม้กระทังการบู
่
รณาการ อย่างไรก็ดี ครูอกี จ�ำนวนหนึ่งเข้าใจสะเต็มศึกษาในฐานะการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นการบูรณาการ 4 สาขาวิชา ซึง่ ปรากฏตามตัวย่อของสะเต็ม (STEM) ในการนี้ ครูจำ� นวนน้อยเข้าใจว่า
การออกแบบวิศวกรรมเป็ นหัวใจหลักของการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา (Prasertsan, 2016) ด้วยเหตุน้ี
ครูจำ� นวนมากจึงมองเป้ าหมายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในลักษณะทัวไป
่ และ
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ไม่ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นกั เรียนได้สร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ถึงกระนัน้ ก็ตาม ครูทกุ คนแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายสะเต็มศึกษา ทัง้ นี้เพราะความตระหนักถึง
ศักยภาพของสะเต็มศึกษาในการพัฒนานักเรียนด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านพุทธิพสิ ยั (เช่น ความรู้ กระบวนการคิด
การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์) ด้านทักษะ (เช่น ทักษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ) และด้านเจตคติ (เช่น
ความสนใจเรียน) แต่ในขณะเดียวกัน ครูสว่ นใหญ่แสดงความพร้อมในระดับปานกลาง และมีความกังวลในระดับ
ปานกลางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึง่ สาเหตุของความกังวลส่วนใหญ่เกีย่ วข้อง
กับความรูแ้ ละความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน (Khumwong et al., 2017)  ในขณะทีส่ าเหตุ
อืน่ ๆ เช่น ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนความพร้อมของนักเรียน ก็ปรากฏให้เห็นในค�ำตอบของครู
จ�ำนวนหนึ่งเช่นเดียวกัน ผลการวิจยั นี้สว่ นหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากธรรมชาติของครูทใ่ี ห้ขอ้ มูล ทัง้ นี้เพราะครู
เหล่านี้รบั รูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ น้นสะเต็มศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว และตระหนักดีวา่ ตนเองยังขาดความ
พร้อมด้านนี้ ครูเหล่านี้จงึ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิท่เี ป็ นบริบทในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ การน� ำ
ผลการวิจยั นี้ไปอ้างอิงจึงควรเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
แม้ครูแสดงความพร้อมในจ�ำนวนทีล่ ดลง เมือ่ เทียบกับความเห็นด้วยกับนโยบายสะเต็มศึกษา แต่ครู
ส่วนใหญ่แสดงความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมในหลายมิติ โดยเฉพาะความเข้าใจทีว่ ่า การ
ออกแบบต้องค�ำนึงถึงผูใ้ ช้เป็ นส�ำคัญ และต้องอาศัยข้อมูลจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั นี้จงึ
แตกต่างจากผลการวิจยั ของ Vichaidit & Faikhamta (2017) ทีเ่ ปิ ดเผยว่า นิสติ ครูจำ� นวนหนึ่งไม่ได้มองว่า
วิทยาศาสตร์คอื กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หากแต่มองเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นตัวความรูเ้ ท่านัน้ ประสบการณ์
อาจช่วยให้ครูในการวิจยั นี้เข้าใจว่า กระบวนการหาความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับนักเรียนไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า
องค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม ครูจำ� นวนหนึ่ง แม้เป็ นเพียงส่วนน้อย ยังแสดงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยครูกลุม่ นี้มองว่า กระบวนการออกแบบเป็ นขันตอนที
้
แ่ น่นอนตายตัว และผลลัพธ์
ของการออกแบบมีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งผูท้ เ่ี ก่งด้านการออกแบบมักรูห้ รือทราบตัง้ แต่เริม่ ต้นว่า ชิน้ งานหรือ
นวัตกรรมควรมีลกั ษณะอย่างไร ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vichaidit & Faikhamta (2017) ทีว่ า่
ไม่ใช่ทกุ คนทีเ่ ข้าใจธรรมชาติของการออกแบบ
การน�ำไปใช้
ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามก่อนหน้านี้ประสบผลส�ำเร็จในแง่ของการสร้างความตระหนัก
เกีย่ วกับสะเต็มศึกษาให้กบั ครู อย่างไรก็ตาม ความส�ำเร็จด้านการส่งเสริมด้านความเข้าใจเกีย่ วกับการจัด
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการออกแบบเชิงวิศวกรรม ปรากฏ
ชัดเจนน้อยกว่า ดังนัน้ ความพยายามในอนาคตจึงควรมุง่ เน้นด้านนี้ให้มากขึน้ ทัง้ นี้เพราะครูหลายคน แม้เห็น
ด้วยกับสะเต็มศึกษา แต่กม็ คี วามกังวลในระดับหนึ่ง เมือ่ ตนเองต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวทางใหม่ ใน
การนี้ การมาของนโยบายสะเต็มศึกษาได้ทา้ ทายให้ครูจำ� นวนหนึ่งออกจากพืน้ ทีท่ ต่ี นเองคุน้ เคย (comfort zone)
ซึง่ ครูเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การสนับสนุนจากการพัฒนาวิชาชีพครู ในการนี้  Cunningham & Carlsen (2014) เสนอแนะ
ว่า การพัฒนาวิชาชีพครูควรเน้นให้ครูได้ 1. มีส่วนร่วมและฝึ กปฏิบตั กิ ารออกแบบเชิงวิศวกรรม 2. เห็น
ต้นแบบของการส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3. ได้สะท้อนคิดทัง้ ในฐานะผูเ้ รียนและผูส้ อน
จากการออกแบบเชิงวิศวกรรม 4. เห็นความแตกต่างและความเชือ่ มโยงระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ และ 5.
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ตระหนักว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นกระบวนการทางสังคม การพัฒนาวิชาชีพครูทเ่ี น้นสิง่ เหล่านี้อาจช่วย
คลายกังวลและสร้างความพร้อมให้กบั ครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษามากขึ้น
เนื่องจากครูจำ� นวนหนึ่ง แม้เป็ นเพียงส่วนน้อย เข้าใจว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นกระบวนการ
ทีแ่ น่นอนตายตัว และมีผลลัพธ์ของการออกแบบมีเพียงหนึง่ เดียว การส่งเสริมสะเต็มศึกษาจึงควรระวังการส่งเสริม
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นนี้ให้มากขึน้ โดยครูควรได้รบั การเน้นย�ำ้ ว่า วัฏจักรการออกแบบเชิงวิศกรรม 6 ขันตอน
้
ได้แก่ 1. การระบุปัญหา 2. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิด 3. การออกแบบวิธแี ก้ปัญหา 4. การวางแผนและ
ด�ำเนินการแก้ปัญหา 5. การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงวิธกี ารแก้ปัญหา และ 6. การน�ำเสนอวิธกี ารและ
ผลการแก้ปัญหา (Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2014: 4) มีวตั ถุประสงค์
เพียงเพือ่ จ�ำลองกระบวนการออกแบบให้คนทัวไปเข้
่
าใจได้งา่ ย แต่นนไม่
ั ่ ได้หมายความว่า การออกแบบเชิง
วิศวกรรมมีขนั ้ ตอนทีแ่ น่นอนตายตัวเช่นนัน้ เสมอไป ในการนี้ ครูควรมีโอกาสให้พจิ ารณาแผนภาพทีจ่ ำ� ลองการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมรูปแบบอืน่ ๆ (Fortus et al., 2004; Kolodner et al., 2003) ทัง้ นี้เพือ่ อภิปรายร่วมกัน
เกีย่ วกับธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความเข้าใจทีส่ มบูรณ์เกีย่ วกับการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมจะมีสว่ นช่วยให้ครูจดั การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทีเ่ น้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ได้อย่างสอดคล้องกับวิศวกรจริง ๆ มากยิง่ ขึน้     
ข้อจ�ำกัด
เนื่องด้วยการวิจยั นี้มคี รูผใู้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนจ�ำกัดและไม่ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่าง การน�ำผลการวิจยั นี้
ไปอ้างอิงจึงควรเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง ทัง้ นี้เพราะครูในบริบทอืน่ ๆ อาจมีประสบการณ์ ความเข้าใจ และ
มุมมองเกีย่ วกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีแ่ ตกต่างไปจากครูในการวิจยั นี้ การวิจยั ในอนาคต
จึงควรศึกษาประเด็นนี้กบั ครูจำ� นวนทีม่ ากและหลากหลายกว่านี้ ซึง่ จะให้ขอ้ มูลทีส่ นับสนุนหรือไม่สนับสนุนผล
การวิจยั ครัง้ นี้ ยิง่ ไปกว่านัน้ เนื่องจากการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อนและมีหลายมิติ
(Crismond & Adams, 2012) งานวิจยั ในอนาคตจึงควรศึกษาความเข้าใจของครูเกีย่ วกับการออกแบบเชิง
วิศวกรรมทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ ด้วยวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีแ่ ตกต่างไปจากการวิจยั ครัง้ นี้ เช่น การสัมภาษณ์ และ
การสังเกตในระหว่างทีค่ รูกำ� ลังท�ำการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึง่ จะให้ผลการวิจยั ทีน่ ่าสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะ
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเกีย่ วกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Crismond, 2013) ผลการวิจยั เหล่านี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ครูมคี วามพร้อมในการขับเคลือ่ นนโยบายสะเต็มศึกษาต่อไป
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