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Abstract 
This study aims to investigate STEM ( Science and Technology Engineering and 

mathematics)  education management of STEM network schools: A case study of secondary 
schools in Thailand. There are 52 participants in the study including school directors, assistant 
school directors, coordinators, and teachers from STEM network secondary schools in Thailand. 
The research instrument is a semi-structured in-depth interview protocol. The data are analyzed 
using content analysis.  
 The results show that STEM education management of STEM network Schools: in Thailand 
prioritized five aspects: 1) leadership of administrators in policy setting and supporting, 2) teacher 
development, 3) teaching and learning management in the course of integration, organizing rally 
activities and STEM camp, 4) supervision by the school personnel and outsider, and 5) engagement 
of the network 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียน

เครือขายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผูใหขอมูลสำคัญ คือ ผูอำนวยการโรงเรยีน 
รองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ ผูประสานงาน และครูผูสอน จากโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา 
(โรงเรียนมัธยมศึกษา) ในประเทศไทย จำนวน 52 คน ผูใหขอมูลไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเตม็ศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศไทย ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับสะเต็มศึกษา 5 ดาน ไดแก 1) ภาวะ
ผูนำของผูบริหาร ในดานการกำหนดนโยบาย และดานการสนับสนุน 2) การพัฒนาครู 3) การจัดการเรียนการสอน  
ในลักษณะของการบูรณาการในรายวิชา การจัดกิจกรรมชุมนุม และการจัดคายสะเต็ม 4) การนิเทศ โดยบุคลากร
ในโรงเรียน และบุคลากรภายนอก และ 5) การมสีวนรวมของภาคเีครือขาย 
 

คำสำคัญ:  การบริหารจัดการสะเต็มศึกษา, โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา,  
                การวิจัยเชิงคุณภาพ  
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บทนำ 
สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะดานความเจริญ 
ก าวหน าทางว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ทุก
ประเทศจึงตองเรงพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ
สูงขึ ้น เพื ่อใหสามารถดำรงชีวิตและแขงขันกับ  
นานาประเทศได ประเทศไทยเปนอีกหนึ่งประเทศ  
ที่ตองการปรับเปลี่ยนประเทศใหสอดรับกับภูมิทัศน
ใหมของโลกในศตวรรษท่ี 21 ดังนั ้น การพัฒนา
คุณภาพของประชากรจึงเปนปจจัยสำคัญที ่จะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสำเร็จ
และสามารถแขงขันกับนานาชาติได (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การจัดการศึกษา
จึงเปนปจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประชากรใหมี
ทักษะแหงศตวรรษที ่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู ดังท่ี วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวไววา 
สาระวิชาก็มีความสำคัญแตไมเพียงพอสำหรับการ
เรียนรู เพื ่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบัน
การเรียนรู สาระวิชา (Content matter) ควรเปน
การเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวย
แนะนำและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
แต ละคนสามารถประเม ินความก าวหน  าของ       
การเรียนรู ของตนเองได ซึ ่งแนวทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับโลกยุคปจจ ุบ ันและโลกอนาคตท่ี
ตางประเทศกำลังใหความสนใจนั้นคือ การศึกษาท่ี
เกี ่ยวพันกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตร 
และวิศวกรรม การศึกษาประเภทน้ีลวนเปนการชวย
พัฒนาคนในอนาคต ทำใหคนอยากเร ียนรู ด วย
ตนเอง เปลี่ยนการเรียนแบบทองจำไปสูการลงมือ 
ซึ่งเปนการเรียนรูอยางแทจริงและเปนท่ีมาของคำวา 
“สะเต ็มศ ึกษา” ที ่กำล ังอย ู  ในความสนใจของ        
นักการศึกษา  

การจัดการเร ียนรู ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาจะตองมีการบูรณาการพฤติกรรมที่ตองการ
หรือคาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน รวมถึงการกระตุน
ใหเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู การคิด
อยางมีเหตุมีผลใน เชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการ
เรียนรูหรือการทำงานแบบรวมมือ ดังนั้น จะพบวา
สะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิด

การบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร 
ทั้งนี้เพื่อมุงเนนใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะ 
และประสบการณจากการเรียนรูไปใชแกปญหาใน
ชีวิตจริง เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 
2557) และยังสอดรับกับกระแสพระราชดำรัสของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ไดทรงมีพระราชดำรัสเนื ่องในโอกาส   
เป ดการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ คร ั ้งท ี ่  7        
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง สะเต็มศึกษา: 
วัฒนธรรมการเรียนรู สำหรับกำลังคนในศตวรรษ    
ที่ 21 ซึ่งจัดขึ ้นเพื ่อสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู   
โดยเนนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเพ่ือ
เตรียมความพรอมกำลังคนในศตวรรษที่ 21 กระแส
พระราชดำรัสตอนหนึ่งวา “...สะเต็มศึกษาไมใช 
เรื ่องใหม เนื ่องจากมีการจัดการเรียนการสอนมา 
เปนระยะเวลาพอสมควรแลว เชน โครงการเรียนรู    
ฐานวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม การสนับสนุน 
กระบวนการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาเปนสิ่งสำคัญ 
จึงควรเนนกิจกรรมที่บูรณาการดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร     
เพื่อเชื่อมโยงความรู สูการทำงานในชีวิตจริง ผูเรียน
จะเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยความ 
สนุก พรอมทั้งตระหนักถึงคุณคาของการเรยีนรู  ยิ่ง
ไปกวานั้น นักเรียนตองมีความรูดานศิลปะ ภาษา 
สังคมศาสตร และอื ่น ๆ รวมดวย กระบวนการ
เรียนรูนี ้ยังกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและ 
การทำงานรวมกันเปนกระบวนการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน เพื่อแกไขปญหาสรางองคความรู และ
นวัตกรรมใหมๆ ในฐานะนักการศึกษา ขาพเจา
ทราบวาสะเต็มศึกษามีคุณคาในการสรางทักษะ
คุณลักษณะของนักเรียน และผลิตกำลังคนเพ่ือ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจ” (สำน ักงานเลขาธ ิการสภา
การศึกษา, 2559) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) มีความมุงมั่นที่จะสงเสริมการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหเกิดขึ้นใน
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ทุกระดับชั ้น จึงไดจัดตั ้งเครือขายสะเต็มศึกษา
ประเทศไทยเพื ่อเปนกลไกในการขับเคลื ่อนและ
สงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในโรงเร ียนทั ่วประเทศ ประกอบกับกระทรวง 
ศึกษาธิการไดเห็นความสำคัญของการจัดการเรยีนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงไดกำหนดเปน 1 ใน 11 
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการป 2559 
โดยจะทำใหม ีการเร ียนการสอนสะเต ็มศ ึกษา     
ครบทุกโรงเรียนภายใน 5 ป โดยมีการเลอืกโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จากเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน 
เปนโรงเร ียนขับเคลื ่อนสะเต็มศึกษารวม 2,250 
โรงเรียน เพ่ือเปนเปาหมายในการดำเนินงาน  
  การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
นั้น นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาไวในมุมมองท่ีแตกตางกัน 
แตมีลักษณะแนวคิดที่รวมกันดังนี้คือ 1) จัดระบบ
การบริหารจัดการสะเต็มศึกษา โดยกำหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน และกำหนดแผน
กลยุทธการดำเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ชัดเจน   
2) พัฒนาคร ูโดยการอบรมหลักสูตรครสูะเต็มศึกษา 
เพื ่อใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
ไดถูกตอง 3) ปรับหลักสูตร โดยเพิ่มสะเต็มศึกษา 
เขาไปเปนรายวิชา 4) คุณลักษณะของผู บริหาร
สถานศ ึกษา และ 5) การม ีส วนร วมของภาคี
เครือขาย (สสวท., ม.ป.ป.; พรทิพย  ศิริภัทราชัย, 
2556; มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556) ถึงแมวานโยบาย
ดานสะเต็มจะชัดเจนขึ้นอยางตอเนื่อง แตในระดับ
ปฏิบัติยังมีความคลุมเครืออยูมากในเรื่องนิยามของ
สะเต็มศึกษา รูปแบบวิธีการสอน และการบูรณาการ
สะเต็มศึกษาที่ยังมีการตีความไปอยางหลากหลาย       
และขาดความสอดคลอง ทำใหเกิดการวิพากษ     
ทั้งแนวคิด รูปแบบกิจกรรม และวิธีการพัฒนาครู
รวมทั้งโครงสรางดานหลักสูตรที่ยังไมเอื ้ออำนวย   
ในการบูรณาการสหสาขาวิชาทั ้ง 4 ของสะเต็ม      
มากนัก (English, 2016; สุธ ีระ ประเสริฐสรรพ, 
2558; Breiner et al., 2012) รวมทั ้งต ัวผู บร ิหาร
โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเองก็ยังไมเขาใจถึง
บทบาทหนาที ่ของตนเองในการบร ิหารจัดการ      
สะเต็มศึกษา ไมวาจะเปนในเรื่องของการนำนโยบาย
ลงสูการปฏิบัติ การวางแผนยกลยุทธ การพัฒนาครู

ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และการใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมเพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ความคาดหวังของประเทศ ดังนั้นผูที่จะตอบคำถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาขางตนไดดี
ที ่สุดคงจะเปนผู บริหารโรงเรียนเครือขายสะเต็ม
ศึกษาที่ไดนำรองจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2557 วา
มีการดำเนินการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาอยางไร
ใหประสบความสำเร็จ  

จากความสำคัญและปญหาดังกลาวขางตน
งานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ที่ผูวิจัยเลือก
ศึกษาเฉพาะโรงเร ียนมัธยมศึกษา เนื ่องจากวา    
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามุงเนนให
ผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณ
จากการเร ียนรู ไปใชแก ปญหาในชีว ิตจริง เปน
ประโยชนตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ทางดานวิชาการและวิชาชีพใหเหมาะสมกับวัย 
ความตองการ ความสนใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจและรูจักเลือกอาชีพที่เปนประโยชนแกตนเอง
และสังคม โดยผูเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาน้ี
สามารถไปประกอบอาชีพที ่เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถหรือศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษา ผล
ที ่ได จากงานวิจัยนี ้จะชวยใหนัก-การศึกษา ครู 
ผู บริหารที่เขารวมโครงการสะเต็มศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพในการบริหารจัดการสะ
เต็มศึกษาและสามารถประยุกตแนวคิดหรือแนว
ปฏิบัติที ่เกิดจากขอคนพบในการวิจัยนี ้ไปพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาตอไป 
 

คำถามการวิจัย 
โรงเร ียนเครือขายสะเต็มศึกษา: กรณี 

ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย มีการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา

ของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ ่งโครงสราง เพ่ือ 
ศึกษาการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยม- 
ศึกษาในประเทศไทย ท้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจัยใน
สวนที่เกี ่ยวของกับขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตผู ให
ขอมูลสำคัญ และขอบเขตพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
       การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหสะเต็ม
ศ ึกษาและการบริหารจ ัดการสะเต ็มศ ึกษาจาก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ 
เพื่อสรุปเปนแนวคิดเบื้องตนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสะเต็มศึกษาประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ 
การพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนทั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนาและกำหนด
เปนขอคำถามในแบบสัมภาษณเพื ่อศึกษาการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขาย  
สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย  
 2. ผูใหขอมูลสำคัญ 

   ผู  ให ข อมูลสำคัญ ค ือ ผ ู อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 13 คน รองผูอำนวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ จำนวน 13 คน ผูประสานงาน
โรงเร ียนเครือขายสะเต็มศึกษา จำนวน 13 คน 
ครูผู สอน จำนวน 13 คน รวมทั ้งสิ ้น 52 คน โดย 
การเล ือกแบบเจาะจง จากโรงเร ียนเคร ือข าย        
สะเต็มศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ในประเทศไทย 
จำนวน 13 โรงเรียน ท่ีเปนตัวแทนศูนยสะเต็มศึกษา
ภาค ศูนยละ 1 โรงเรียน โดยผูวิจัยกำหนดคุณสมบัติ
ของผูใหขอมูลสำคัญในการสัมภาษณไว ดังน้ี ผูให
ข อม ูลสำคัญเปนผ ู ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิหนาที ่ ในโรงเร ียน

เครือขายสะเต็มศึกษาไมนอยกวา 3 ป และมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับสะเต็มศึกษา 

3. ขอบเขตพ้ืนท่ี  
    ขอบเขตพ้ืนที่ของการวิจัยนี้คือโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ใน
ประเทศไทย จำนวน 13 โรงเร ียน จากโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษาทั้งสิ ้น 26 โรงเรียน ที่เปน
ต ั วแทนศ ูนย สะ เต ็มศ ึกษาภาคท ั ้ ง  13 ศ ูนย  
ประกอบดวย ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือตอนลาง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนลาง 
ภาคใตตอนบน ภาคใตตอนลาง กรุงเทพมหานคร 1 
และ กรุงเทพมหานคร 2 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ ่งโครงสราง เพ่ือ 
ศึกษาการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยม- 
ศึกษาในประเทศไทย 
 ผูใหขอมูลสำคัญ  

ผ ู  ให ข อม ูลสำค ัญ ค ือ ผ ู อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 13 คน รองผูอำนวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ จำนวน 13 คน ผูประสานงาน 
จำนวน  13 คน คร ูผ ู  สอน จำนวน  13 คน  รวม
ทั้งสิ้น 52 คน จากโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา 
(โรงเรียนมัธยมศึกษา) ในประเทศไทย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
  ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  
(Semi-structured interview protocol) เปนแบบ
สัมภาษณแบบปลายเปดเนนการสัมภาษณเชิงลึก 
ประเด็นการสัมภาษณผู ว ิจ ัยยึดคำถามการวิจัย   
ดานการวางแผนกลยุทธ การพัฒนาครู การพัฒนา
หลักส ูตร การจ ัดการเร ียนการสอน การว ัดผล
ประเมินผล และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน      
ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารซึ่งเปนกรอบแนวคิด
เบื้องตนกอนลงพื้นที่จริงในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการ
ตรวจสอบเครื ่องมือการวิจัยเบื ้องตนโดยอาจารย    
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ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ปรับปรุงแกไข แลวนำไปใหผู ทรงคุณวุฒิจำนวน     
3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความ
เหมาะสมของภาษา ความสอดคลองของขอคำถาม
กับวัตถุประสงคของการวิจัย นำไปปรับปรุงแกไขใน
สวนของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม แลวนำไปเก็บ
ขอมูล                                                   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการ

เก็บขอมูลถึงผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนผูใหขอมูลสำคัญ      
สงแบบสัมภาษณใหกับผู ใหขอมูลสำคัญลวงหนา
อยางนอย 7 วัน กอนวันสัมภาษณ ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสำคัญโดยตรง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ
ผ ู  ให ข อมูลสำคัญ โดยใชเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 1.30–2.0 ชั่วโมง ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาท่ี
เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณในการทำวิจัยเชิง
คุณภาพ (Seidman, 1998).  

การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอผล 
การวิจัย 

ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบ
เน ื ้อหา (Content analysis) และใช  เทคน ิคการ
ว ิ เคราะห ความแตกตางของข อม ูล (Constant 
comparative method) เพื ่อวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่มีความแตกตางกัน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1) ผ ู ว ิจ ัยอ านข อม ูลด ิบอย างละเอียดและจับ  
ประเด็นหลักๆ ที่สอดคลองกับขอคำถาม 2) ผูวิจัย
เปลี่ยนประเด็นเปนรหัส 3) จัดกลุมขอมูลตามรหัส  
4) เชื่อมโยงแนวคิดที่เหมือนกันไวดวยกัน หลังจาก
นั้นดำเนินการจัดกระทำขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือ
แยกผลการวิจัยออกเปนประเด็นหลักและประเด็น
ยอย เพื ่อตอบโจทยวัตถุประสงคของการวิจ ัยท่ี
ตองการมุงหาคำตอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสะ
เต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาและ
นำเสนอขอมูลเชิงพรรณนาโดยมีขอมูลและการ
อางอิงคำพูดซึ่งเปนหลักฐานยืนยันผลการวิจัยโดยจะ
นำเสนอผลการวิจัยที ่บูรณาการระหวางการถอด
ความ (Paraphrase) การอางอิงตรง (Direct quote) 
และการอางอิงแบบยอหนา (Block quote) เพ่ือ
อธิบายการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในแตละ
ประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ทั ้งน้ี ผูวิจัย

สร างความน า เช ื ่อถ ือของการว ิจ ั ยโดยสร  าง
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูใหขอมูลสำคัญ เก็บขอมูลจาก
กลุมผูใหขอมูลสำคัญท่ีแตกตางกัน และใหอาจารยท่ี
ปรึกษาตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล 

การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล

แบบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) โดย
ใชหลักการดังนี้ 1) ดานแหลงเวลา ผูวิจัยเก็บขอมลู
กับผู ใหขอมูลสำคัญในชวงเวลาที่ตางกัน 2) ดาน
สถานที่ ผูวิจัยเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลสำคัญที่เปน
ตัวแทนจากศูนยสะเต็มศึกษาภาคทั้ง 13 ศูนย ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผูใหขอมูลสำคัญ และ 3) 
ผู วิจัยเก็บขอมูลกับผู ใหขอมูลสำคัญที่มีตำแหนง
ตางกัน เชน ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ
โรงเรียน ผูประสานงาน และครูผูสอน นอกจากน้ี
ผ ู  ว ิจ ัยย ั งใช หล ักการสร างความส ัมพ ันธ ท ี ่ดี  
(Rapport) กับผูใหขอมูลสำคัญตั้งแตกระบวนการ
แรกของการว ิจ ัย โดยการประสานงาน ช ี ้แจง
วัตถุประสงค ของการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งทางตรง
และทางออม เชน การแนะนำตัว การเขาเยี่ยมชม
โรงเรียน  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการสะ

เต็มศึกษาของโรงเร ียนเคร ือขายสะเต็มศ ึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย มี
ความเชื ่อมโยงกับกรอบแนวคิดทางดานเนื ้อหา
เบื ้องตนที่ผูวิจัยไดสกัดจากแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ 
ทั ้งนี ้ประกอบดวยประเด็นสำคัญ 5 ดาน ไดแก        
1) ภาวะผูนำของผูบริหาร 2) การพัฒนาครู 3) การ
จัดการเรียนการสอน 4) การนิเทศ และ 5) การมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย ซึ่งผูวิจัยจะนำเสนอใน 
แตละดาน ดังตอไปน้ี  

1. ภาวะผู นำของผู บริหาร พบวา การ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขาย  
สะเต็มศึกษานั้น ผู บริหารมีบทบาทสำคัญมากใน 
การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเนื่องจากผูบริหารเปน      
ผู กำหนดทิศทางการดำเนินงานและนโยบายท่ี
เกี ่ยวของเพื ่อผลักดันใหการจัดการสะเต็มศึกษา
เปนไปตามเปาหมาย ดังเชนที่ รองผูอำนวยการ 2 
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กลาววา “ในสวนของผูบริหารโรงเรียนก็มีบทบาท
สำคัญในการจะขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษา” 
สอดคลองกับ ผ ู ประสานงาน 9 ที ่กล าวว า “ถา
ผู บร ิหารเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน     
สะเต็มศึกษาก็จะทำใหมันขับเคลื่อนไดงายขึ้นแลว  
ก็ทำใหทุกอยางไมวาจะเปนงบประมาณหรือวา
แมกระทั ่งคุณครูก็จะใหความรวมมือ” ซึ ่งการ
ขับเคลื ่อนสะเต็มศึกษาท่ีสำคัญของผู บริหารคือ   
การขับเคลื ่อนดานนโยบายและการสนับสนุนใน 
ดานตาง ๆ  

1.1 นโยบาย นับเปนการขับเคลื ่อนท่ี
สำคัญที่สุด ดังที ่ ผู ประสานงาน 11 ไดกลาวไววา 
องคประกอบท่ีสำคัญอันดับแรกคือเรื่องของนโยบาย
การบริหารจัดการของผูบริหาร ซึ่งนโยบายสวนใหญ
ที ่ผูบริหารไดกำหนดไวคือการพัฒนาครู และการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดคลองกับ 
ครู 5 ที่กลาววา สิ่งที ่สำคัญที่สุดที ่จะใหโรงเรียน
ขับเคลื่อนทุกอยางก็ตองเปนนโยบายจากผูบริหาร 
และยังสอดคลองกับ ผูประสาน 5 ที่ไดกลาวไววา 
“แลวก็นโยบายของผูบริหารก็คือในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
คุณครูทุกคนตองผานการอบรมสะเต็ม”  

1.2 การสนับสนุน ก็มีสวนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ดังที ่ รองผู อำนวยการ 1 
กลาววา “ฝายบริหารตองสนับสนุน คือหมายความ
วาฝายบริหารน่ีตองสนับสนุน ในสวนของการจัดการ
เรียนการสอนและการสงครูไปอบรม แลวถาเกิดวามี
การประกวดแขงขันไดก็สนับสนุนใหไปอะไรอยางน้ี” 
สอดคลองกับ ผูอำนวยการ 3 ที่กลาววา “ในเรื่อง 
สะเต็มศึกษาก็เปนหนึ่งวิธีการที่โรงเรียนก็สงเสริม
สนับสนุน สงใหเขารวมอยูตลอดเวลาไมวาจะเปน
การอบรม การแขงขัน การเปนครูดีเดนของสะเต็ม 
พูดถึงในสวนของวิชาการเราก็สงเสริมในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม” เชนเดียวกับ 
ผูประสานงาน 8 ที่กลาววา “ทานก็สนับสนุนดาน
งบประมาณ เอื ้อทุกอยาง เอื ้อเรื ่องรถ เรื ่องหอง 
เรื่องอะไรทุกอยางเลยวางแผนให”  

จากผลการดำเนินงานดานภาวะผูนำของ
ผู บร ิหารโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา พบวา
ผ ู บร ิหารใหความสำคัญกับการขับเคลื ่อนตาม

บทบาทของตัวเอง ผานการกำหนดนโยบายดานการ
จ ัดการเร ียนเร ียนร ู ตามแนวทางสะเต ็มศ ึกษา      
การพัฒนาครู และมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องใน
ดานการพัฒนาครู และงบประมาณ  

2. การพัฒนาครู พบวา โรงเรียนเครือขาย
สะเต็มศึกษาสนับสนนุใหครูไดเขารับการพฒันาโดย
การเข าร วมอบรมสะเต ็มศ ึกษาก ับหนวยงาน
ภายนอก และการอบรมภายในโรงเร ียน ด ัง ท่ี          
ผู ประสานงาน 9 ที ่กล าวว า “เราม ีการพัฒนา
ชวงแรกที่มีการเขารวม เรามีการอบรมคุณครูกอน
คะ คุณครูในโรงเร ียน แลวก็ม ีการสงคุณครูไป
อบรม” สอดคลองกับ ผูประสานงาน 12 ที่กลาววา 
“อันดับแรกก็คือจะสงคุณครูเขาไปอบรมรวมกับ 
สสวท. แลวก็รวมกับโรงเรียนท่ีเปนศูนยสะเต็มภาค” 
และยังสอดคลองกับ รองผูอำนวยการ 5 กลาววา  

เริ ่มแรกก็สงครูเขารับการอบรม เปนครู
แกนนำบาง ครูเครือขายบาง แลวก็มีเชิญวิทยากรมา
ดวยท่ีแบบมาใหความรูครูท้ังโรงเรียนเรื่องสะเต็ม ซึ่ง
การเขารับการอบรมสะเต็มศึกษาของครูนั้นชวยให
ครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสะเต็มศึกษามากข้ึน  

จากผลการดำเนินงานดานการพัฒนาครู
ของโรงเร ียนเครือข ายสะเต็มศึกษานั ้น พบวา
โรงเรียนสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาเกี ่ยวกับ   
สะเต็มศึกษากับหนวยงานภายใน และภายนอก
โรงเรียนโดยการจัดอบรม  

3. การจัดการเรียนการสอน พบวา การ
จัดการเร ียนการสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษานั้น สวนใหญจัดการเรียน  
การสอนใน 3 ลักษณะ คือ  

3.1 การบ ูรณาการในรายว ิชา ด ั ง ท่ี        
รองผูอำนวยการ 1 กลาววา “คุณครูท่ีผานการอบรม
มานั้นจะจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ในวิชาท่ี
เขาสอนสวนใหญก็จะเปนอยางนั้น” สอดคลองกับ 
รองผูอำนวยการ 5 ที่กลาววา “บูรณาการในวิชาไป
เลยครับ เราไมไดจัดวิชาสะเต็มศึกษาอะไรข้ีนมา แต
บูรณาการเขาไปในตัววิชาที่เปดสอนอยูแลว” และ
ยังสอดคลองกับผู ประสานงาน 11 ที่กลาววา คือ  
สะเต็มตอนนี ้มันแทรกเขาไปอยู ในรายวิชา โดย
บูรณาการในรายวิชา เราจะมีวิธีการเหมือนกับวาให
ล ักษณะเหมือนกับการสอบถามความรู แลวครู
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อาจจะจัดดวยตัวคนเดียว มีว ิธ ีการจัดหลายวิธี      
ครูเราก็สามารถจัดไดโดยการใหเนื้อหาครบสะเต็ม
แลวก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดโดยที่จัดดวย
ตัวครูแตละคนเองไดเลยครับ  

3.2 การจัดกิจกรรมชุมนุม ดังที่ ผูประสานงาน 
8 กลาววา “โรงเรียนเรามีชุมนุม ซึ ่งชุมนุมน้ีเปน
ชุมนุมสะเต็มศึกษาทั้ง ม.ตน และ ม.ปลาย ผมเปน
คนดูแลอยูนักเรียนชุดน้ีก็จะทำช้ินงานตาง ๆ เพ่ือไป
เขารวมประกวดหลักๆนะ แลวก็ไปจัดนิทรรศการใน
สะเต็มเฟสติวัล” สอดคลองกับผูประสานงาน 10 ท่ี
กลาววา “กิจกรรมจะอยูในรูปชุมนุมก็คือจะมีชุมนุม
สะเต็มศึกษาแตชุมนุมนี่ก็เปนลักษณะงายๆ เพราะ 
วามันมีเวลานอยแคช่ัวโมงเดียว” 

3.3 กา รจ ั ดค  า ยสะ เต ็ ม  ด ั ง ท ี ่  ร อ ง
ผูอำนวยการ 1 ที่กลาววา “โรงเรียนพี่ถาเปนคาย 
สะเต็มมี คือจัดคายใหกับนักเรียน คายสะเต็มมีคาย
คอมพิวเตอร ก็เปนคายหุนยนตอะไรอยางน้ีคะ ท่ีจัด
ใหหองเรียนพิเศษ คาย GSP คายสะเต็มเหมือนท่ี
นองวา คายดาราศาสตร คายธรณีอะไรแบบน้ี” 
สอดคลองกับรองผูอำนวยการ 11 ท่ีกลาววา “ก็จะมี
การทำโครงการในลักษณะของการออกคาย การจัด
คายบูรณาการสะเต็มเขาไปใหกับนักเรียนชั้น ม.ตน 
ถึง ม.ปลาย” 
 ถึงแมโรงเร ียนเครือข ายสะเต็มศึกษา   
สวนใหญจะจัดการเร ียนการสอนโดยบูรณาการ     
สะเต็มศึกษาเขาไปในกิจกรรม แตก็ยังมีบางโรงเรียน
ที่ไมสามารถจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาไดเนื่องจาก  
ไมมีชวงเวลาในการจัดกิจกรรม ดังที่ ผูประสานงาน 
2 ที่กลาววา แตกิจกรรมนี้มันไมสำเร็จเพราะมันไม
สามารถลงในตารางเรียนได 

จากผลการดำเนินงานดานการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาน้ัน 
พบวาโรงเรียนสวนใหญจัดการเรียนการสอนใน      
3 ลักษณะ คือ การบูรณาการในรายวิชา การจัด       
กิจกรรรมชุมนุม และการจัดกิจกรรมคายแตก็ยังมี
บางโรงเรียนที่ไมสามารถจัดการเรียนการสอนได
เน่ืองจากไมมีชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 

4. การนิเทศ พบวา การนิเทศติดตามการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขาย     
สะเต็มศึกษา มีการนิเทศ 2 ลักษณะ คือ 

    4.1 การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน 
ดังที ่ ผู ประสานงาน 10 กลาววา ที ่โรงเรียน ผอ.     
ก็จะมานิเทศติดตามอยูเรื ่อย ๆ เพราะการนิเทศ
ติดตามสำคัญนะ จะตองนิเทศติดตามดูวาทำแลวไป
ถึงไหน มีนิเทศติดตาม แลวผู ร ับผิดชอบจะตอง
รายงานผลไปใหท านทราบวาในแตละปเราทำ
กิจกรรมอะไรบางเพื่อที่จะสรุปผลเพื่อเอาไปพัฒนา
ในปตอไปแลวก็เขาสูวงจรใหมก็คือเราจะไปทำแผน
ทำอะไรเพ่ิมเติมมั้ย อะไรอยางน้ี 

สอดคลองกับ รองผูอำนวยการ 1 ท่ีกลาว
วา “การนิเทศของเรานี่เปนการนิเทศในกลุมสาระ
โดยแตละกลุมสาระเคาจะนิเทศกันเองเราจะใชการ
จับคู นิเทศ แตบางทีก็เปนคี ่ด วยนะ ไมคู เพราะ
เน่ืองจากมีครูผูชวยซึ่งยังเปนเด็ก ๆ อยู ก็ไมสามารถ
จับคูนิเทศกันไดกับพี่ ก็ตองจับคูเปนพี่สองคนนิเทศ
นองหนึ่งคนอะไรอยางนี้ หลักๆ คือเราจับคูนิเทศใน
การจัดการเรียนการสอน”  

4.2 การน ิ เทศโดยบ ุคลากรภายนอก     
ดังที ่ ผู ประสานงาน 8 กลาววา “การติดตามจาก
หนวยงานขางบนในปที ่ผ านมามีการติดตามแต    
ผมทำรายงานข ึ ้น ไปนะ สอดคล องก ับ  รอง
ผูอำนวยการ 9 กลาววา ทุกปจะมีการประเมินโดย 
สสวท. จะมาติดตามวาเราทำอะไรบาง” เชนเดียวกับ              
ผูประสานงาน 4 ที่กลาววา “มี สสวท. ที่มาติดตาม
การเรียนการสอนของหองเรียน” สอดคลองกับ      
ผูประสานงาน 9 ที่กลาววา “สสวท. จะมาดูการ
เรียนการสอนคะ การเรียนการสอนของครูที ่จัด
กิจกรรมสะเต็มคะ วันที ่เราจัดกิจกรรมสะเต็ม 
สสวท. จะมาดูแลวเขาก็จะใหคำแนะนำหลังจากท่ี
เราจัดกิจกรรม”  
 ถึงแมว าจะมีการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมสะเต็มจากบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียน แตก็ยังประสบปญหาในเรื ่องของความ
ตอเน่ืองในการนิเทศ ดังที่ ผูประสานงาน 6 กลาวไว
วา “สสวท. มานิเทศแตมาเหมือนไฟไหมฟาง วูบนึง
ก็หายไปเลย เหมือนกับมาแบบมาปเดียวก็หายไป
เลยแบบน้ีครับ ไมมีความตอเน่ือง” รองผูอำนวยการ 
3 ที่กลาววา “ศูนยภาคสะเต็มที่เขามาดูแลเรายัง  
ไมเห็นมีเลย นอกจากวาจะมีกิจกรรมอะไรที่เขามา
ใหเราทำอบรมอะไรอยางนี้เขาก็สงหนังสือมา เราก็



วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี| 

                                                                                                                          ปีที่ 31 ฉบบัที่ 3 กนัยายน - ธันวาคม 2563  207 

 

สงครูไปอบรมประมาณนี้คะ แตที่จะเขามาดูแลเปน
พ่ีเลี้ยงแลวดำเนินการใหอะไรอยางน้ียังไมมี”  

จากผลการดำเนินงานดานการนิเทศของ
โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษานั้น พบวา โรงเรียนมี
การนิเทศโดยบุคลากรภายใน และภายนอกโรงเรียน 
แตการนิเทศยังขาดความตอเน่ือง 

5. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย พบวา 
ในการจ ัดก ิจกรรมสะเต ็มศ ึกษาของโรงเร ียน
เครือขายสะเต็มศึกษานั ้น ทุกภาคสวนใหความ
รวมมือและเขามามีสวนรวม ดังที่ รองผูอำนวยการ 
6 กลาววา “ภาคีเครือขายในทีน้ีถามวามีสวนรวมมั้ย 
มี เพราะเราจะรวมท้ังเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแลวก็
คอมพิวเตอร ภาคีในที่น้ีเราจะพูดถึงภาคีทางดาน
วิชาการ แตภาคีเครือขายอีกสวนนึงก็คือผูปกครอง 
ผูปกครองสนับสนุนเต็มท่ีเพราะใหลูกเคาไดมีความรู 
ไดแสดงศักยภาพรวมทั้งไดแสดงออกในเรื ่องของ
ผลงาน” เชนเดียวกับ ผูประสาน 9 ท่ีกลาววา  

ผูปกครองใหความรวมมือคะเกิดจากผล   
ที่เด็กไดรับรางวัลผูปกครองเห็นความสนใจของเด็ก
แลวเด็กก็ตั้งใจกับกิจกรรมดวยคะ ความรวมมือ ณ 
จุดนี้คือสมมติเด็กมีแขงโครงงานสะเต็ม ผูปกครอง   
ก็ยินดีรับสงแลวก็ใหความรวมมือในการแขงขันกับ
เด็กคะ และยังสอดคลองกับผูประสานงาน 7 ท่ีกลาว
วา ผู ปกครองสนับสนุนแนนอนเพราะวาการจัด
กิจกรรมแตละครั้งผูปกครองไมเคยปฏิเสธกิจกรรม
ของผมเลย  

จากผลการดำเนินงานดานการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายของโรงเรียนเครือขายสะเต็ม
ศึกษานั้น พบวา ผูปกครอง ชุมชน มหาวิทยาลัย    
พี่เลี้ยง และหนวยงานอื่น ๆ ไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการ

สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเร ียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
พบวา การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
เคร ือข าย สะเต ็มศ ึกษา กรณีศ ึกษาโรงเร ียน
มัธยมศึกษาในประเทศไทยประกอบดวย 5 ประเด็น
หลัก ไดแก 1) ภาวะผูนำของผูบริหาร ในการกำหนด

นโยบาย และการสนับสนุน 2) การพัฒนาครู 3) การ
จัดการเรียนการสอน 4) การนิเทศ และ 5) การมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย ผลการวิจัยขางตนมี
ความคลายคลึงกับ สุธรรม ธรรมทัศนานนท (2561)  
ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะ
เต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา องคประกอบ
การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา มี              
5 องคประกอบ คือ 1) การกำหนดนโยบาย 2) การ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3) การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การนิเทศและการ
ประเมินผล และ 5) การสรางเครือขายแนวรวม
พัฒนา และยังคลายคลึงกับแนวคิดของ สสวท. 
(ม.ป.ป.); พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2556) และ มนตรี 
จุฬาวัฒนทล, 2556 ที ่ได เสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาไวดังน้ี 1) จัดระบบการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษา โดยกำหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน และกำหนดแผน
กลยุทธการดำเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ชัดเจน 2) 
พัฒนาครู โดยการอบรมหลักสูตรครูสะเต็มศึกษา 
เพ่ือใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได
ถูกตอง 3) ปรับหลักสูตร โดยเพ่ิมสะเต็มศึกษาเขาไป
เปนรายวิชา 4) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศกึษา 
และ 5) การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย จะเห็นได
วาผลการวิจัยกับแนวคิดของนักวิชาการมีสวนท่ี
เหมือนกันและตางกัน 

ผลการวิจัยกับแนวคิดของนักวิชาการมี
สวนที่เหมือนกัน ในดานคุณลักษณะของผูบริหารใน
การกำหนดนโยบาย การพัฒนาครู การจัดการเรยีน
การสอน การนิเทศ และการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย แสดงวาประเด็นดังกลาวขางตนเปนสิ่งท่ี
สำคัญในการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา ดังเชนท่ี 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ไดกลาว
ไววา แนวปฏิบัติท่ีประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช
ในการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา คือ 1) กำหนด
นโยบายการปฏิรูปสะเต็มศึกษาเปนวาระแหงชาติ  
2) สรางแหลงเรียนรู ด านสะเต็มเพื ่อใหครูไดใช
พัฒนาความรู 3) ปรับรูปแบบการเรียนการสอน     
ที ่เนนกิจกรรมเพื ่อพัฒนาทักษะทางดานสะเต็ม      
4) กำหนดใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวง 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งกระทรวงอื่น ๆ และ 5) กำหนดใหมีหนวยงาน
กลางหรือคณะกรรมการกลางระดับชาติท่ีรับผิดชอบ
การประเมินผลสะเต็มศึกษาท้ังระบบ  

ผลการวิจัยกับแนวคิดของนักวิชาการมี
สวนที่ตางกัน ดังนี้ นักวิชาการกลาววา การพัฒนา
หลักสูตรเปนองคประกอบหนึ ่งของการบริหาร
จ ัดการสะเต ็มศ ึกษาแต ผลการวิจ ัยกลับพบวา
โ ร ง เ ร ี ยน เคร ือข  ายสะเต ็ มศ ึ กษา ( โ ร ง เร ียน
มัธยมศึกษา) ไมไดมีการพัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้อาจจะเปนเพราะวา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สสวท. ไมไดระบุแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจนวาโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาตอง
นำกิจกรรมสะเต็มศึกษาบรรจุเขาไปเปนรายวิชา
พื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเร ียนจึงไมได ดำเน ินการพัฒนาหลักสูตร มี
เพียงแตการจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเขาไปในรายวิชา 
จัดกิจกรรมชุมนุม และจัดกิจกรรมคายเทาน้ัน 

การบร ิหารจ ัดการสะเต ็มศ ึกษาของ
โรงเรียนเครอืขายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผูวิจัยนำเสนอแตละประเด็นตอไปน้ี 
 ภาวะผูนำของผูบริหาร เปนสิ ่งสำคัญใน
การบริหาร ดังที่ ธิติพร ตนัยโชติ (2549) กลาววา 
การท ี ่ผ ู นำขององค การใช ว ิธ ีแตกตางก ันตาม
สถานการณในการดำเนินการเพื่อกอใหเกิดสภาวะ
แวดลอมที่สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกัน
สรางประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานใหบรรลุ
ถึงจุดหมายขององคการที ่กำหนด สอดคลองกับ   
ปสุตา เพ็งประสพ (2551)  ท่ีกลาววา ภาวะผูนำเปน
การใชอิทธิพลของบุคคลตอบุคคลหรือกลุมในอันท่ี
จะกอใหเกิดการทำกิจกรรม เพื่อใหปฏิบัติภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายโดยภาวะผูนำเปนการผสมผสาน
คุณลักษณะตาง ๆ ที่ชวยใหสามารถจูงใจของบุคคล
อื่นใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จ โดย
การขับเคลื่อนนโยบาย ควรกำหนดนโยบาย และ
แผนสะเต็มศึกษาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลอง
ก ับแผนพัฒนากำล ังคนดานว ิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเตรียม

คนไทยในอนาคตใหมีความสามารถทางดานสะเต็ม
เพื่อสรางขีดความ สามารถในการแขงขันและนำพา
ประเทศก าวพ นประเทศที ่ม ีรายได ปานกลาง 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ซึ่งการ
นำนโยบายไปปฏิบัติเปนการแปลงวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวในนโยบาย ซึ่งอาจเปนกฎหมาย หรือคำสั่ง
ของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/
แผนงาน/โครงการ ก ิจกรรมท ี ่ เป นร ูปธรรม 
ประกอบดวยการจัดหาทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือดำเนินการ
ใหสำเรจ็ลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการ
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่กำหนด การออกแบบ
องคการ และการดำเนินงานใหเปนไปตามแนว
ทางการดำเนินงานโครงการที ่กำหนดไว  (มยุรี  
อนุมานราชธน, 2547) สวนการสนับสนุนน้ัน เปนสิ่ง
ที ่สำคัญในการบริหารจัดการ เพราะสะเต็มศึกษา
ตองการผูบริหารมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการ
อยางม ีย ุทธศาสตร เป นนักว ิชาการ ม ุ งพ ัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนเปนหลัก เปดโอกาสให
ท ุกฝ ายเข ามามีส วนรวมในการคิดและบริหาร 
สามารถสรางสัมพันธภาพที ่ดีระหวางครอบครัว 
ชุมชนและสถานศึกษา ใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนา เปนผู นำที่ไมหยุดนิ่ง พรอมที่จะ
พัฒนาวิชาชพีของตนเองใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
เสมอ และพรอมที่จะประสานและทำงานรวมกันกับ
ทุกฝาย สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจน
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกจากภาคสวนตาง ๆ  
เขามามีบทบาท (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556)       

การพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเปน        
สิ่งที่จำเปน เพราะครูเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการ
ที ่จะทำใหสะเต็มศึกษาประสบความสำเร็จ ดังท่ี               
พรทิพย ศิร ิภัทราชัย (2556) ไดกลาวไววา การ
พัฒนาครูที่ดี และชัดเจนจะมีสวนชวยใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน มีความเขาใจที่ถูกตองใน
การสรางกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูลงมือ
กระทำ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดย
การจัดอบรมเพื ่อใหความรู แกบุคลากร การจัด
ประชุมหรือการรวมประชุมวิชาการนานาชาติ การ
เชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู สอดคลองกับสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีกลาว
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วา การพัฒนาครู โดยการอบรมหลักสูตรครูสะเต็ม
ศึกษาเพื่อใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาไดถูกตอง และสามารถนำไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ
ของครูนั ้นมี 3 รูปแบบ ดังน้ี 1) การพัฒนาโดย
การศ ึกษาในระบบ โดยการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี/โท/เอก หรือการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 
2) การพัฒนาโดยการศึกษานอกระบบ โดยการเขา
รวมประชุม อบรมหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน 3) 
การพัฒนาโดยการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษา
จากแหลงความรูตาง ๆ ศึกษาจากเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร (ICT) การเสวนาและพบปะสังสรรค การ
พัฒนาโดยองคกรและหมูคณะ (วิไล ตั ้งจิตสมคิด, 
2557) การพัฒนาครูไมวาจะดวยรูปแบบใดก็ตาม
เปนการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
และความถนัด เพื ่อนำความร ู ไปพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
  การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาเนนการกำหนดประเด็นปญหา
หรือหัวขอท่ีสามารถเช่ือมโยงสูการบูรณาการความรู
ท้ัง 4 สาขาวิชา โดยคำนึงถึงการกำหนดแนวคิดหลัก
ที ่ต องการใหผ ู  เร ียนเกิดการเร ียนรู  ในบร ิบทท่ี
เหมาะสม จัดสภาวะแวดลอมของหองเรียนและ
สถานที่เรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู สรางแรง
กระตุนหรือแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน โดยพยายาม
ใหผูเรียนมีสวนรวมใหมากที่สุดในทุก ๆ กิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูไปใชประโยชนใน
การดำรงชีวิตได (วรรณพงษ  เตรียมโพธ์ิ และอาทร 
นกแกว, ม.ป.ป.) การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการในรายวิชา เปนการสอนแบบบูรณาการ
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เขาไปในวิชาของ
ครูผู สอน โดยครูวางแผนการสอนและดำเนินการ
สอนคนเดียว (เบญจมาศ  อยูเปนแกว, 2548) สอดคลอง
กับ สุคนธ ส ินธพานนท (2558) ที ่กลาววา การ
จ ัดการเร ียนร ู แบบนี ้ผ ู สอนคนเด ียวจะสอนใน
เนื้อหาวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการเนื้อหาหรือทักษะกระบวนการใน
สาระการเรียนรูในกลุมวิชาของตน หรือเชื ่อมโยง
เนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่ผูเรียนมีความรูและประสบการณ
เดิมที ่ศึกษาจากวิชาตาง ๆ มาแกไขปญหาหรือ

พัฒนาผลงานของผูเรียน วิธีนี ้เปนการสอนบูรณา
การแบบหลอมรวมโดยผูสอน  คนเดียวแตบูรณาการ
ความรูและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของทำใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และมองเห็นความเชื ่อมโยงสัมพันธกัน
ระหวางกลุ มสาระการเร ียนรู  เปนการสอนแบบ 
Student centered approach การจ ัดก ิจกรรม
ชุมนุม เปนการรวมกลุมของผูเรียนที่มีความสนใจ 
ความถนัดในเรื่องเดียวกันและรวมปฏิบัติกิจกรรมให
บรรล ุว ัตถ ุประสงค เพ ื ่อพัฒนาความร ู   ท ักษะ 
ประสบการณของตนเองให  เต ็มตามศ ักยภาพ 
ตลอดจนปลูกฝงจิตสำนึกในการทำประโยชนตอ
ตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สวน
การจัดคายสะเต็มศึกษา เปนการจัดกิจกรรมนอก
หองเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดทำกิจกรรมที่เนน
การปฏิบัติ เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการใช
ชีวิตรวมกับผูอ่ืน ดังท่ี สุดาวรรณ เครือพานิช (2553) 
ไดกลาวไววา การจัดคาย เปนการเปลี่ยนแหลงของ
ความรู เปลี่ยนบริบทการเรียนรู จากการเรียนรูจาก
ตำราเรียนและครู สูการเรียนรูจากผูรูอ่ืน ๆ และจาก
สถานการณจริง และที่สำคัญคือ ไดลงมือปฏิบัติการ
ดวยตนเองจากสถานที่ในหองสี่เหลี่ยมสูโลกกวางท่ี
ไมมีที ่สิ ้นสุด มีกระบวนการคิดวิเคราะห และการ
เชื่อมโยงมากขึ้น ซึ่งนับเปนปจจัยสำคัญที่กระตุนให
เด็กเกิดความกระหายตอการเรียนรูและรับรู ไดดี
ยิ ่งขึ ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว
ขางตนเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนได
พัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการคิด สอดคลองกับ พรทิพย ศิริภัทราชัย 
(2556) ที่กลาววาครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใหผู เรียนมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือ
พัฒนาทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทักษะการคิด 
 การนิเทศ การนิเทศภายในโรงเรียนเปน
กระบวนการนิเทศการศึกษา และกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
มุ งพัฒนาการเร ียนการสอนที ่จ ัดดำเนินการใน
โรงเร ียนโดยบุคลากรในโรงเร ียนเปนหลัก ซึ่ง
ประกอบดวย ผ ู บร ิหารโรงเร ียน คณะคร ู และ
บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในโรงเรียน โดย
มีว ัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนโดยตรง (วัชรา เลาเรียนดี, 2550) เปน
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กระบวนการชี้แนะการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที ่ ฉวีวรรณ   
พันวัน (2552) ไดสรุปไววาการนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการรวมทางการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูเรียน
ทำใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานใน
ความรบัผิดชอบของผูบริหารโดยตรง ทั้งนี้ ผูบริหาร
อาจดำเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผู  อ่ืน
ดำเนินการแทน ซึ ่งการนิเทศภายในโรงเรียนจะ
สำเร็จลงไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก 3 ฝาย 
คือ ฝายบริหาร ฝายนิเทศ และผูรับการนิเทศ หาก
ขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่งการนิเทศจะ   
ไม ม ีโอกาสประสบความสำเร ็จ ซ ึ ่งบ ุคลากรใน
โรงเรียนจะตองตระหนักและเขาใจวาการนิเทศ
ภายในโรงเร ียนเปนการทำงานรวมกันเพื ่อชวย
พัฒนาเพ่ือนรวมงานใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึน (สงัด อุทรานันท, 2538) 
 การมีสวนรวม การมีสวนรวมของทุกภาค
สวนน้ัน เปนการเปดโอกาสใหบุคคลหรือคณะบุคคล
เขามาชวยเหลือ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
โดยการเขามามีสวนรวมนั้นตองใหบุคคลไดมีสวน
รับรูขั้นตอนหรือเปนการมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหาร และรวมทั้งใหมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 
ซึ ่งจะทำใหกิจกรรมหรืองานที ่ปฏิบัตินั ้นบังเกิด
ประส ิทธ ิผลและประสิทธ ิภาพสูงส ุด (บ ุญเชิด        
สุขอภิรมย, 2541) ซึ่งการที่ทุกภาคสวนไดเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมเปนการชวยใหการจัด
ก ิ จกรรมประสบความสำเร ็จ  สอดคล อง กับ         
วินัย ดิสสงค (2549) ท่ีกลาววา การที่ผูบริหารจูงใจ
ใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาส  มีสวน
รวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวม
รับผิดชอบ เพื ่อพัฒนางานที ่ปฏิบัติใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น ซึ่งระบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่ใชอยูใน
ปจจุบันและเปนที่ยอมรับวาไดผลในเชิงปฏิบัติมาก 
มี 3 ระดับ คือ 1) ระบบการปรึกษาหารือ เปนการ
บริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ ่งเปน
การกระจายอำนาจบริหารและการตัดสินใจใหผู มี

สวนเกี่ยวของกับงานรวมรับผิดชอบ 2) ระบบกลุม
ค ุณภาพ เป นการบร ิหารแบบเป ดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของ
กลุมทำงาน และ 3) ระบบขอเสนอแนะ เปนระบบท่ี
มีแบบฟอรมเพื ่อใหผู ปฏิบัต ิงานทุกคนไดกรอก
แบบฟอรมท่ีกำหนด (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2538)  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

   1.1 จากผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศไทย พบวา การบริหาร
จัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขาย สะเต็ม
ศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทยประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานภาวะผูนำ
ของผู บริหาร 2) ดานการพัฒนาครู 3) ดานการ
จัดการเรียนการสอน 4) ดานการนิเทศ และ 5) ดาน
การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ดังนั้น สสวท. หรือ
ศูนยสะเต็มศึกษาภาค ควรจัดทำคูมือการบริหาร
จัดการสะเต็มศึกษาใหกับโรงเรียนเครือขายสะเต็ม
ศึกษา เพื ่อเปนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ    
สะเต็มศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวา การบริหาร
จัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเต็ม
ศึกษา ยังขาดการนิเทศติดตามอยางตอเนื่องทั้งจาก
บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน สงผลใหการ
บริหารจัดการของโรงเรียนไมไดรับการชี้แนะเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไมวาจะเปนศูนยสะเต็มศึกษาภาค สสวท. สพฐ. 
หรือสำนักงานเขตพื้นที่ ควรมีการนิเทศติดตามการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
บริหารจัดการสะเต็มศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย 
 2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

    2.1 ควรศึกษาการบริหารจัดการสะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษากรณีศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียน ขยายโอกาส  

    2.2 ควรศ ึกษาร ูปแบบการบร ิหาร
จัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือขายสะเต็ม
ศึกษาท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ  
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