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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาผลการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 2. ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผลการวิจัย พบวา 1) การสรางเครือขายการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ประกอบดวย โรงเรียนเครือขาย จํานวน 5 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนบาง
จานวิทยา และโรงเรียนดอนยางวิทยา การประสานสัมพันธกันเปนแบบวงลอ มีผูวิจัยเปนผูประสานอยูตรงกลาง
2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมโดยภาพรวมอยูระดับมาก (ത= 4.47) และนักเรียนจากโรงเรียน
สมาชิกเครือขายพบวาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) นั้นทําใหเกิดทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมอยูในระดับมาก
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ABSTRACT
The purpose of this research is 1. to study the effect of the Stem Education Management
Network (STEM) in secondary schools in Phetchaburi Province under the Office of Secondary
Education Service Area 10, 2. to study the results of the development of innovative thinking
skills in secondary schools in Phetchaburi Province under the Office of Secondary Education
Service Area 10. The findings are 1) establishing of a STEM network for the development of
innovative thinking skills in secondary schools in Phetchaburi Province Under the Office of
Secondary Education Service Area 10, consistis of 5 network schools, namely Yothinburana
Phetchaburi School, Huaisai prachasan School, Nongchumsaengwitthaya School,
Bangchanwitthaya School and Don yangwitthaya School The style of communication is a whell
network, 2. the overall result of the development of innovative thinking skills is at a high level
(ത= 4.47), By interviewing the administrators, teachers, and students from network member
schools, it shows that organizing STEM activities leads the innovative thinking skills to a high
level.
Keywords : Networking / Stemulated Learning Management / Innovative Thinking Skills
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสังคมปจจุบันและอนาคตซึ่งเปนสังคมฐานความรูที่การเรียนรู ความรู และนวัตกรรมเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมและสรางสภาพการณเพื่อการเรียนรู
อยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ
โดยยึดหลักการสรางเครือขายและใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม ในการกําหนดและตัดสินใจใน
กิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับองคการหรือหนวยงานของตน การสนับสนุนใหสังคมทุกภาคสวนและทุก
ระดับไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ ทําใหเกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่
เขมแข็งอันจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป (Akarabaworn,
2010) การสรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายความรวมมือเปนนวัตกรรม การบริหารงานที่จะ
สามารถชวยพัฒนาการศึกษาของไทยได เครือขายความรวมมือจึงเปนทางเลือกสําคัญเพื่อการเปนศูนยกลาง
(Hub) ของชุมชนและศูนยโรงเรียน (School Center) เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนและเปนทางเลือกหนึ่งของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย การสรางเครือขายความรวมมือ ที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจใน
วัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน การแบงงานกันทํา การแบงปนความรูและประสบการณรวมกัน บทบาทของ
ความรวมมือจะขยายออกไปจากการใหความรวมมือทางดานการศึกษา ไปสูความรวมมือในการสรางความ
เขมแข็งในดานอื่นๆอีกดวย โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สมควรจัดกลุมบุคคลหรือหนวยงาน/

203

204

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

องคกรที่สมัครใจ ที่จะทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะเครือขายความรวมมือภายใตหลักการกระจายอํานาจและ
ความเปนนิติบุคคล เพื่อเปาหมายสําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป (Sawangwong, 2014)
การศึกษาของประเทศไทยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความกาวหนาอยูเสมอโดยการพัฒนา
หลักสูตรนั้นตองยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเปน
หลัก สําหรับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งมีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนนําความรูและกระบวน
การทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาหาความรู และแกไขปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผล คิดวิ
เคราะห คิดสรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร โดยมุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
โดยวิชาวิทยาศาสตรสามารถบูรณาการรวมกับวิชาอื่นๆได เชนเดียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่เรียกวา
รูปแบบ STEM ซึ่งยอมาจาก Science , Technology , Engineering and Mathematics เปนแนวทางการ
เรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาวิชาเขาดวยกัน คือ วิทยาศาสตร
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ คณิตศาสตร (Mathematics) เพื่อ
ใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหาและสรางสรรค นวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยการ
จัดการเรียนรูดวยครูหลายสาขามารวมมือกัน วิชาวิทยาศาสตร (Science) เปนวิชาที่วาดวยการศึกษาปรากฏกา
รณตางๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) สวนเทคโนโลยี
(Technology) เปนวิชาที่วาดวยกระบวนการทํางานที่มีการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการแก
ปญหา ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ หรือความจําเปนของมนุษย วิชาดาน
วิศวกรรมศาสตร(Engineering) เปนวิชาที่เกี่ยวกับการสรางสรรคนวัตกรรมหรือสรางสิง่ ตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกของมนุษย โดยอาศัยความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและกระบวนการทางเทคโนโลยีมาประยุกตใช
สรางสรรคชิ้นงานนั้นๆ และวิชาคณิตศาสตร (Mathematics) เปนวิชาที่วาดวยการศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณ
หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาและตอยอดทางวิศวกรรมศาสตรสําหรับประเทศ
ไทยนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ไดเรงผลักดัน แนวทางการจัดการศึกษาระบบ “ สะเต็มศึกษา ” เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกการศึกษาไทยและการศึกษาในประชาคมอาเซียน โดยเริ่มจากความรวมมือในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของผูบริหารสถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสรางวิสัยทัศนการเปนผูนําทางวิชาการ ใหมีความรู
ความเขาใจ และกลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนของครูในโรงเรียนตอไปการประชุม
นี้ไดมาขยายผลในประเทศโดยความรวมมือของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โดยทาง
สสวท. ไดจัดทํารางยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2560-2569 โดยตั้งเปาที่จะพัฒนาเด็กไทยใหมีความสามารถในระดับ
นานาชาติ ภายในป พ.ศ. 2570 หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ของนักเรียนทุก
ชวงขั้นจะตองเพิ่มขึ้น รอยละ 4 ตอป ซึ่งจะวัดผลจากการสอบโอเนต (O-NET) โดยเปาหมายนี้จะใชระบบ “สะ
เต็มศึกษา” เปนกลยุทธหลักในการพัฒนา (Wisetsomwong, 2015)
การดํารงชีวิตของมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น นวัตกรรมนับวาเปนสิ่งสําคัญในการสรางความแตกตาง
ในการสรางความสําเร็จของมนุษย (Lee and Benza, 2015) วิธีการเดิม รูปแบบเดิม จะใชไมไดนาน ก็จะไมเปน
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ที่นิยม ความสามารถในการสรางนวัตกรรมจึงเปนเรื่องที่จําเปนมาก (Wheeler, 2006) คนที่มีความคิดแปลก
ใหม สรางสรรคสงิ่ ใหมเพื่อแกปญหาอยูตลอดเวลา จะเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต (Maxwell, 2009)
ทักษะการคิดสําคัญที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นกับมนุษยในยุคนี้ คือ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพราะหากมนุษยมี
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ก็จะสามารถ แกปญหา ออกแบบและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ได ชีวิตก็จะประสบ
ผลสําเร็จ (Weiss & Legrand, 2011) การคิดเชิงนวัตกรรม คือ การสรางสรรคสงิ่ ใหมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
ความเจริญใหแกสังคม โดยสิง่ ใหมนี้อาจไมเคยมีผูใดเคยทํามากอน หรือเคยทํามาแลวในอดีตแตไดรับการรื้อฟน
ขึ้นมาใหม หรือสิ่งใหมนี้มีการพัฒนาตอยอดมาจากของเกาที่มีอยูเดิม (Wheeler, 2006) โดยที่ผูคิดมองเห็น
ผลผลิตที่จะสําเร็จแตกตางไปจากบุคคลอื่นและคาดวาจะไดรับการยอมรับที่ดีจากสังคม จากนั้นผูคิดจะ
ดําเนินการกระทําจนความคิดนั้นสําเร็จเกิดเปนผลผลิตใหมๆ
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดการคิดเชิง
นวัตกรรม เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมในการประกอบอาชีพ และสรางความสําเร็จ
ใหกับตนเองในอนาคต กรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดเห็นความสําคัญของทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมเปนอยางยิ่ง โดยระบุใหเปนทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรูและการสราง
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งผูเรียนควรเรียนรูและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ให
ไดผลผลิตสําเร็จเปนนวัตกรรม (Bellanca, 2010)
ในบริบทการศึกษาไทยเองมีความตองการสงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมนักเรียนเปนอยางยิ่งมีการ
สงเสริมเปนเชิงนโยบาย อาทิเชน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดชี้แนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ที่ 3 วาควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสงเสริมการเรียนรูและ
การคิดของผูเรียนมุงเนนใหเกิดเปนนวัตกรรม (National Economic and Social Development Board,
2015) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของ
เยาวชนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค (The Secretariat of the Council
of Education Ministry of Education, 2017)
จากการที่ผูวิจัยกลาวมาจะเห็นวาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเปนเรื่องที่สําคัญและเรงดวนที่ประเทศไทย
มีตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคนไทย ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนาเครือขายและการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อใหผูเรียนนําความรูกระบวนการทํางานที่มีการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตางๆ
สรางสรรคนวัตกรรม ใหเกิดทักษะการเรียนรู และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เขาใจในเนื้อหาที่เรียนและนําไปสู
การแกไขปญหาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการสรางเครือขายการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
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2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วิธีดําเนินการวิจัย
การทําวิจัย เรื่อง การสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ใช
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษากระบวนการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา (STEM) และวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการวิจัยและสรางเครือขายการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับเครือขาย การจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM) และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการศึกษา
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 1) กําหนดกลุมตัวอยางในการสรางเครือขาย
และ 2) ดําเนินการสรางเครือขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กําหนดกลุมตัวอยางในการสรางเครือขาย
กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนที่มีผลเฉลี่ยคะแนน O - NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 ต่ํากวาเกณฑ 10 ลําดับทายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดเพชรบุรีเปนกลุมตัวอยาง ดังนั้น กลุมตัวอยาง 5 โรงเรียน คือ
1) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 2) โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค 3) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
4) โรงเรียนบางจานวิทยา และ 5) โรงเรียนดอนยางวิทยา
2.2 การดําเนินการสรางเครือขาย โดยใชกระบวนการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้นรวมสรางขอตกลง
และกําหนดแผนดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 3) ขั้นดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 4) ขั้นกํากับติดตาม 5) ขั้น
ประสานความสัมพันธเครือขาย
2.2.1 ทําหนังสือขออนุญาตการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ที่เปนกลุมตัวอยาง
2.2.2 เชิญครูเครือขายรวมประชุมเพื่อระดมความคิด รวมสรางขอตกลงกําหนดแผนการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อใหเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และรวมกันจัดทํา
คูมือการพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
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2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
2.3.1 เครื่องมือที่เปนนวัตกรรม ไดแก คูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM) เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดการเรียนรูส ะเต็มศึกษา
(STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย
1) แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมจากการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของนักเรียน 2) แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของคูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการสราง
เครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 และความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนผานการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา (STEM) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
10 โดยใชคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of Item–Objective Congruence : IOC) เมื่อตรวจสอบแลวพบวา
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีความเห็นสอดคลองวาคูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยมีความเหมาะสม
โดยเนื้อหาคูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มีความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัย ความสอดคลองกับพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน
จากการประเมินประสิทธิภาพคา IOC อยู ในชวง 0.67 ขึ้นไป แสดงวาขอมูลที่วิเคราะหไดนั้น มีความเหมาะสม
มากที่สุดที่จะนําไปพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินกิจกรรมของเครือขายโดยครูเครือขายนําความรูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) ไปใชในการจัดการเรียนรูและรายงานผลทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ภายใตการนิเทศติดตามผลของ
ผูวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาผลการดําเนินกิจกรรมของเครือขายการเรียนรูการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM) สรุปและอภิปรายผล
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5.1 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
5.1.1 การจัดทําขอมูลดําเนินการดังนี้ 1) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลทุกครัง้ ในแต
กิจกรรม 2) แยกประเภทของเครื่องมือในแตละกิจกรรม
5.1.2 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เชน
แบบประเมินกิจกรรม วิเคราะหขอมูลโดยใช ത และ S.D. และการประเมินพฤติกรรม วิเคราะหขอมูลโดยใช
รอยละ 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เชน แบบสังเกต แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบบันทึก และ
ภาพถาย ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยยึดหลักการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation Technique) การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ ความเหมือน/ความตางในแตละกิจกรรมการตีความ และการสรุปความ แลวนําเสนอเชิง
บรรยาย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1.1 การสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบดวย
โรงเรียนเครือขาย จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 2) โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค
3) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 4) โรงเรียนบางจานวิทยา 5) โรงเรียนดอนยางวิทยา และประกอบดวยครู
เครือขาย 5 คน นักเรียน จํานวน 130 คน การประสานสัมพันธกันเปนแบบวงลอ มีผูวิจัยเปนผูประสานอยูตรง
กลาง ทุกๆคนมีฐานะเทาเทียมกัน มีการเสนอแนะ ใหขอคิดเห็นรวมกัน มีโครงสรางการบริหารจัดการเครือขาย
ประกอบดวย โรงเรียนเครือขาย ศูนยประสานงานเครือขาย สมาชิกของเครือขาย และคณะกรรมการบริหาร
เครือขาย โดยบทบาทหนาที่ของเครือขายโรงเรียน คือ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมใหกับผูเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 2) ประเมินผลการกิจกรรมการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกับผูเรียน 3) สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนอยางทั่วถึง
และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือขายโรงเรียน 1) ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกับผูเรียนของ
เครือขายกลุมโรงเรียน 2) ใหขอเสนอแนะและขอปรึกษาเกี่ยวกับการสรางเครือขายกลุมโรงเรียน 3) รับทราบผล
การจัดการศึกษาของเครือขายกลุมโรงเรียน 4) ใหขอปรึกษาเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของเครือขายกลุม
โรงเรียน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารเครือขายกลุมโรงเรียน 1) กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกับผูเรียนของเครือขายกลุมโรงเรียน 2) ประสาน
และพัฒนาการสรางเครือขายกลุมโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) พิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงาน
เครือขายกลุมโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเครือขายกลุมโรงเรียนมีหนาที่ ดังนี้1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกับผูเรียนของเครือขายกลุมโรงเรียน 2) จัดทํา
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รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารเครือขายกลุมโรงเรียนและคณะกรรมการที่
ปรึกษา
1.2 นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คือ คูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยใชกระบวนจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM) 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุปญหา 2) ขั้นรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ
3) ขั้นออกแบบวิธีการแกปญหา 4) ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา 5) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุง 6) ขั้นนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาเพื่อใหเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมผานกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) ประกอบดวย 1) การตีความบริบท 2) การสรางแนวคิด 3) การวางแผนและการ
ทํางานรวมกัน 4) การนําเสนอ 5) การประเมิน และ 6) การนําเสนอ
2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมอยูระดับมาก (ത= 4.47) เรียงลําดับคือ
1) ดานการวางแผนและการทํางานรวมกัน (ത= 4.69 , S.D. = 0.46) 2) ดานการนําเสนอ (ത= 4.57 , S.D. =
0.60) 3) ดานการสรางแนวคิด (ത= 4.49 , S.D. = 0.55) 4) ดานการสะทอน (ത= 4.36 , S.D. = 0.65) และ
ดานการประเมิน (ത= 4.36 , S.D. = 0.61) และ 5) ดานการตีความบริบท (ത= 4.32 , S.D. = 0.72) และผล
การประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
โดยภาพรวมอยูระดับมากที่สุด (ത= 4.62)
2.2 ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จากการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร ครู และนักเรียนจาก
โรงเรียนสมาชิกเครือขาย ประกอบดวย 1) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 2) โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค
3) โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 4) โรงเรียนบางจานวิทยา และ 5) โรงเรียนดอนยางวิทยา
2.2.1 จากการสัมภาษณผูบริหารในหัวขอการนํานโยบายสะเต็มศึกษามาสูการปฏิบัติ
ผูบริหารมีความเห็นวา การนํานโยบายสะเต็มศึกษา มาสูการปฏิบัตินั้น ครูตองมีความรู ความเขาใจ
จึงจะนํามาสูการปฏิบัติได โดยมีความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของสะเต็มศึกษาสูการดําเนินชีวิต
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีวัตถุประสงคชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของ
โรงเรียน เนื่องจากการการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีความชัดเจนในเรื่องของเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียน
ใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูมาบูรณาการสรางชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมใหมๆได และสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได
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2.2.2 จากการสัมภาษณครูผูสอนในหัวขอ การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม คณะครูมคี วามคิดเห็นตรงกันวา การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) นั้น
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดนําองคความรูที่เรียนมาบูรณาการในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อ
แกปญหาในสถานการณที่กําหนด ซึ่งแตละกลุมออกแบบนวัตกรรมที่แตกตางกันตามความคิดสรางสรรคของแต
ละกลุม และสามารถนําไปแกปญหาในสถานการณที่กําหนดได นอกจากนี้ในสวนของการสื่อสาร และการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคก็มีคะแนนสูง ทั้งนี้เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) ทําใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม จึงควรสงเสริมใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ออกแบบนวัตกรรมและนําเสนอความคิดในการออกแบบนวัตกรรมหนาชั้นเรียนและรวมกันตอบคําถามหนาชั้น
เรียนจึงจะทําใหนักเรียนทํางานรวมกันอยางมีความสุขและสรางสรรค ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM) นี้ นักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจในการเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากความสนใจของนักเรียนเอง สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความสุขทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร นําไปสูการเห็นความสําคัญของการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันนักเรียนภูมิใจ
ที่ไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมาในการคิดวาวิธีการแกปญหา สงผลใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตรมากขึ้น นักเรียนกระตือรือรนที่จะนําเสนอใหครูผสู อนเห็นชิ้นงานของตัวเองวาสามารถแกปญหาได
ความพึงพอใจนักเรียนสวนใหญอยูในระดับมาก และผลการประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนอยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เปนวิธีการจัดการเรียนรูหนึ่งที่ชวยใหนักเรียน
พึงพอใจตอการเรียนรู และสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู การคิดขั้นสูง การแกปญหา การสื่อสาร
การทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.2.3 จากการสัมภาษณนักเรียนหลังจากไดทํากิจกรรมโดยใชคูมือการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม นักเรียนทีความสนใจ ตื่นตัวในการทํากิจกรรม มีอิสระใน
การคนหาขอมูล เพื่อมาออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน นักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม รวมกันตัดสินใจ
ยอมรับความคิดเห็น และรวมมือกันแกปญหาที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจ มีการชวยเหลือกันทั้งภายในกลุมและ
ระหวางกลุมในการสรางชิ้นงาน ไดกลาพูด เสนอความคิดเห็น พูดหนาชั้นเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
นําเสนอผลงานอยางมีเหตุผล เกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติทําใหเขาใจเนื้อหามากกวาการฟงครูสอน
เกิดบรรยากาศที่สนุกนาเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการสรางเครือขายการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จากนักวิชาการ 5 ทาน สามารถสรุปขั้นตอนการสราง
เครือขาย ประกอบดวย 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้นรวมสรางขอตกลงและกําหนด
แผนดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 3) ขั้นดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 4) ขั้นกํากับติดตาม 5) ขั้นประสาน
ความสัมพันธเครือขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nilkaewbawonwit. (2016, pp.186-187) เรื่องรูปแบบ
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การพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามขั้นตอนของการ
วิจัยทําใหไดรูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือที่เปนโครงสรางความเชื่อมโยงของกระบวนการ/ขั้นตอน
การสรางเครือขาย และองคประกอบของเครือขายความรวมมือระหวางกลุมบุคคล/หนวยงาน/องคกรตางๆ ที่จะ
ประสานเชื่อมโยงเขาหากันเปนเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารงาน
ดานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคุณภาพมีกระบวนการ/ ขั้นตอนการสรางเครือขาย
6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้นประสานหนวยงาน/ องคกร
เครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ และ
6) ขั้นรักษาความสัมพันธและความตอเนื่องสวนองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกอบดวย 1) กิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินภารกิจของเครือขาย 2) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย 3) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
4) คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผูนําเครือขาย 5) การปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผล จากผล
การศึกษา พบวากระบวนการ/ขั้นตอนการสรางเครือขายในภาพรวมและรายดานคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
และผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ พบวาผูเชี่ยวชาญยืนยันขอคนพบจากการวิจัยวา กระบวนการ/ขั้นตอนการ
สรางรูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้นประสานหนวยงาน/
องคกรเครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ
6) ขั้นรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องจากการทดลองใชรูปแบบในสถานการณจริงและการสอบถามทั้ง 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวาเครือขายสมาคมครู เครือขายครูวัดผลการศึกษาเครือขายศึกษานิเทศก
เครือขายครู ICT เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือขายสมาคมผูบริหารสถานศึกษา และเครือขายสมาคม
บุคลากรทางการศึกษาใหความสําคัญเรื่องการสรางเครือขายมากและเห็ นวาเครือขายจะชวยใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกิดการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมเครือขาย ขอสังเกตจากการวิจัยยัง
พบวาจากการไดสรางเครือขายตามขั้นตอนการสรางเครือขายนั้น ครูเครือขายใหความสําคัญกับการสราง
เครือขายมากและเห็นวาเครือขายระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นทําใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
เครือขาย มีการทํางานเปนทีมและมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยโรงเรียนเครือขายมีการ
แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนกัน นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ้น
เปนขอมูลที่ยืนยันวาเครือขายมีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ผลการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผูวิจัยไดสราง
เครือขายโดยรับสมัครครูผูสอนสาขาวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร ที่สนใจเขารวมเปนครูเครือขาย ไดจํานวน 5
โรงเรียน ประกอบดวย 1) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 2) โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค 3) โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวิทยา 4) โรงเรียนบางจานวิทยา 5) โรงเรียนดอนยางวิทยา และประกอบดวยครูเครือขาย 5 คน นักเรียน
จํานวน 130 คน โดยครูเครือขายรวมกันวางแผนการดําเนินงาน และจัดทําคูมือการสรางเครือขายการจัดการ
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เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยการประสานสัมพันธกันเปนแบบวงลอ มีผูวิจัยเปนผู
ประสานอยูตรงกลาง ทุกๆ คนมีฐานะเทาเทียมกัน มีการเสนอแนะ ใหขอคิดเห็นรวมกัน ทําใหเกิดการทํางาน
เปนทีมมากขึ้นและมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยหลายเครือขายรายงานวาสภาพการจัดการเรียน
การสอนดีขึ้น สอดคลองกับ Muangmoung. (2017, p.135) กลยุทธเครือขายทําใหเกิดเครือขายนักพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนมุสลิมระหวาง ครู ผูปกครอง และอิหมามมัสยิดเกิดการประสานงานกัน
ภายในกลุม ในรูปแบบวงลอ ชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนมุสลิม
โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยาทาแรง จังหวัดเพชรบุรีเปนไปดวยกันอยางดี ชวยเหลือซึ่งกันและกันฉันทญาติมิตร
อบอุน เปนกันเองซึ่งสอดคลองกับสรุปผลการดําเนินการพัฒนาเครือขายของ The Secretariat of the
Council of Education (2006, p.189) พบวา จากการดําเนินงานเครือขายสถานศึกษามีหลักในการบริหาร
มากขึ้น มีการวิจัยและใชขอมูลในการบริหารมากขึ้นมีการทํางานเปนทีมมากขึ้นและมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยหลายเครือขายรายงานวาสภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้นเปนขอมูลที่ยืนยันวาเครือขายการบริหารสถานศึกษามีประโยชนตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนขอสังเกตจากการวิจัยยังพบวา เครือขายความรวมมือจะใหการชวยเหลือในเรื่อง
การปรึกษาเชิงวิชาการ บุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนการ
ใหบริการดานสถานที่แหลงเรียนรูตาง ๆ สมาชิกในเครือขายตองการขยายเครือขายหรือสรางเครือขายกับ
สถาบันอุดมศึกษามาก เนื่องจากมีความเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถชวยโรงเรียนไดอยางมากทั้งครูและ
ผูบริหารโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพและการบริหารจัดการ
3. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดแก 1) การตีความบริบท 2) การสรางแนวคิด 3) การวางแผนและการ
ทํางานรวมกัน 4) การสะทอน 5) การนําเสนอ 6) การประเมิน ซึ่งผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกเครือขายรวมกันคิด ระดมสมองกันสรางสรรคคูมือการสรางเครือขายการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขึ้นมาพรอมดวยจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกับนักเรียน (ത= 4.47) ผลการประเมินดานการวางแผนและ
การทํางานรวมกันและดานการนําเสนออยูในระดับมากที่สุด ดานการตีความบริบท ดานการสรางแนวคิด ดาน
การสะทอน และดานการประเมินอยูในระดับมาก และการประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยภาพรวมอยูระดับมากที่สุด (ത= 4.62) ครู
ดําเนินการสอนตามลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) จัดกิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการ
เกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ทําใหผูเรียนฝก สังเกต รวบรวมขอมูล วิเคราะห คิดอยางหลากหลายและ
สรางสรรค สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น คนควา
แสวงหาคําตอบดวยตนเอง เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ กอใหเกิดความสุขและเพลิดเพลินแก
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ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไดระบุการคิดเชิงนวัตกรรมเปนทักษะที่สําคัญ
ที่ควรสงเสริมในทักษะการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) โดยมุงเนนให
ผูเรียนเรียนรูและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ใหไดผลสําเร็จเปนนวัตกรรม สอดคลองกับ Ratchawet.
(2017, pp.235-236) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 พบวา การศึกษาทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนเมื่อไดรับการสอนดวยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยก
สาร นักเรียนที่ไดรับการสอน มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมโดยมคะแนนเฉลี่ย 3.63 ซึ่งจัดอยูในระดับมาก
ถาพิจารณาในแตละดานจะพบวาในดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.84
จัดอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความคิดสรางสรรคและการนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติ ทั้งนี้เปนผลมาจาก
รูปแบบการในการดําเนินกิจกรรมไดเนนใหนักเรียนนําองคความรูที่เรียนมาบูรณาการในการออกแบบนวัตกรรม
ใหม เพื่อออกแบบแกปญหาในสถานการณที่กําหนด ซึ่งแตละกลุมออกแบบนวัตกรรมที่แตกตางกันตามความคิด
สรางสรรคของแตละกลุม และสามารถนําไปแกปญหาในสถานการณที่กําหนดได นอกจากนี้ในสวนของการ
สื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมา ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนิน
กิจกรรม และจะใหนักเรียนทํางานในรูปแบบของการทํางานเปนกลุมจึงควรสงเสริมใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการออกแบบนวัตกรรมและการนําเสนอความคิดในการออกแบบนวัตกรรมหนาชั้นเรียนและ
รวมกันตอบคําถามถามหนาชั้นเรียนจึงจะทําใหนักเรียนทํางานรวมกันอยางมีความสุข และสรางสรรค
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
กอนนําคูมือการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช ควรมีการจัดอบรม ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ใหกับครูเครือขายที่สมัครใจเขารวมเครือขายทราบ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อใหเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2. ควรมีการประเมิน ติดตาม แลกเปลี่ยนการทํากิจกรรมของเครือขายเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
3. ควรศึกษาการสรางเครือขายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่
ถายโอนสูเครือขายเอกชนและชุมชนตอไป
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