การประเมินขอมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ “CHEVRON ENJOY SCIENCE: สนุกว�ทย พลังคิด เพ�่ออนาคต”
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การประเมินผลโครงการฯ โดยหนวยงานภายนอก: ความเปนมาและความสำคัญ
โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต” เปนโครงการระยะยาว 5 ป ภายใตงบประมาณรวมทั้งสิ้นกวา 1,000 ลานบาท
โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนเพือ่ เสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันและนวัตกรรมของประเทศ ผานการพัฒนาการศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร หรือ STEM และยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ที่ตอบโจทยความตองการกำลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม สงผลใหสถานศึกษากวา 600 แหง นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรภาครัฐดานการศึกษา ประชาชนในชุมชน และแรงงาน
รวมกวา 500,000 ราย ไดรับประโยชนจากโครงการฯ ซึ่งเปนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ในเดือนพฤษภาคมป พ.ศ. 2558 สถาบันคีนันแหงเอเซียไดทำขอตกลงกับองคกร Management Systems International หรือ MSI เพื่อเปนหนวยงาน
การประเมินผลภายนอกของโครงการ Chevron Enjoy Science โดยสถาบันคีนันฯ ทำหนาที่เปนองคกรหลักในการดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ผู
ประเมินผลภายนอกของโครงการฯ ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญดานการประเมินผลและผูเ ชีย่ วชาญดานการศึกษาไดแก องคกร MSI และ คณะนักวิจยั ไทย
(National Research Team – NRT) ซึ่งประกอบดวย อาจารยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยมากกวา 50 ทาน จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ไดรวมกันวางกรอบการประเมินผล พัฒนาเครื่องมือและระเบียบการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนวางแผนการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผลกระทบ
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ อีกทัง้ ยังเปนการตอยอดงานวิจยั บนแงมมุ ที่หลากหลายของระบบการศึกษาไทย เชน การเรียนรูข องนักเรียน วิธกี ารจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติการจัดการเรียนรูของครู การเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ทั้งนี้
ความรวมมือระหวางองคกร MSI และคณะนักวิจัยไทยทำใหมั่นใจไดวาการประเมินผลครั้งนี้จะมีความสอดคลองและยั่งยืนภายใตบริบทการศึกษาไทย
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วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการประเมินผลในครัง้ นีค้ อื การวัดประสิทธิภาพของโครงการฯ อยางถูกตองแมนยำและเชือ่ ถือได โดยประเมินผลทัง้ สองสวนหลักของ
โครงการฯ ไดแก สวนที่ 1 คือ การพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร (STEM)
ซึง่ มุง เนนทีก่ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 และสวนที่ 2 คือ การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ที่มงุ เนนการศึกษาอาชีวศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการประเมินผลครั้งนี้จะตรวจสอบสมมติฐานเชิงเสนทาง
ลำดับของสาเหตุ (causal pathways) ระหวางการดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการฯ และผลลัพธที่เกิดกับนักเรียนและครู รวมถึงการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูของครู การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน และหลักสูตรที่พัฒนามาใชในการจัดการเรียนรูใ น
โครงการฯ การประเมินผลจะเปนการรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ ใน 3 ชวงเวลา คือ ขอมูลพืน้ ฐาน (baseline) ระยะกลาง
(midline) และระยะสิน้ สุดโครงการ (endline) บทสรุปนี้ ไดนำเสนอขอคนพบจากการเก็บขอมูลพืน้ ฐาน ดังนัน้ การแปลผลขอมูลจึงจำเปนจะตองดำเนิน
การดวยความระมัดระวังเนือ่ งจากเปนการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานของโครงการฯ เทานัน้ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ผูป ระเมินผลภายนอกจะ
เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เพื่อตอบคำถามวิจัยตามกรอบการประเมินผลที่ไดกำหนดไว และเพื่อทำใหการประเมินผลกระทบของโครงการฯ ครั้งนี้
มีความสมบูรณ
คณะนักว�จัยไทย จาก 15 มหาว�ทยาลัย
การประเมินผลโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด
(National Research Team – NRT)
เพือ่ อนาคต” มุง เนนการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจากการดำเนินโครงการฯ
ในสองสวนหลักของโครงการฯ คือ STEM และ TVET ในประเด็น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดังตอไปนี้
A. สะเต็มศึกษา (STEM)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและระบบพี่เลี้ยงในดานการจัดการเรียนรูแบบ
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โครงงานและกระบวนการสืบเสาะสำหรับครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทำ
ใหครูมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูที่ดีขึ้นหรือไม
เอกสารประกอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครู จะพัฒนาใหนกั เรียนเกิดความสนใจ
และมีสวนรวมในการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นหรือไม
การมีสว นรวมในการจัดการเรียนรูข องครูทเ่ี พิม่ ขึน้ และการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรู
ที่มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จะทำใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิใ์ นการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นหรือไม
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรที่เพิ่มขึ้นสงผลใหนักเรียนเลือกศึกษาตอในสายสะเต็มและ
ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นหรือไม
การเลือกศึกษาตอในสายสะเต็มและทักษะอาชีพสงผลใหจำนวนผูส ำเร็จการศึกษา
จากสายสะเต็มและทักษะอาชีพมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

B. TVET— สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ (STEM FOR TVET)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

การสืบเสาะโดยใชโครงงานเปนฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร เปนการสงเสริม
สมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูไดดีขึ้นหรือไม
2 คูมือประกอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูมีความเกี่ยวของกับหลักสูตร
มาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรูของครูไดหรือไม
3 หลักสูตรที่มีความสอดคลองมากขึ้นและการจัดการเรียนรูของครูที่ดีขึ้นสามารถ
ชวยพัฒนาการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรแบบประยุกตของนักเรียนไดหรือไม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1 การพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณของนักเรียนสงผลตอความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและระบบพีเ่ ลีย้ งในการจัดการเรียนรูแ บบกระบวน

C. TVET— การพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทาง
สาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)
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พรอมในการทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม
การพัฒนาความพรอมในการทำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถพัฒนาคุณภาพของทักษะ
อาชีพในตลาดแรงงานหรือไม
การพัฒนาสมรรถนะของครู หลักสูตรที่มีความเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้น และการสนับสนุนการฝกงานในสถาน
ประกอบการมีผลในการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณของนักเรียน
ไดหรือไม
การพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณของนักเรียนสงผลตอความพรอม
ในการทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม
การเตรียมความพรอมสูต ลาดแรงงานดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
มีผลตอคุณภาพและทักษะในการทำงานซึง่ เปนทีต่ อ งการของตลาดแรงงานหรือไม

บทสรุปสำหรับผูบร�หาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ระเบียบว�ธีการประเมินผลและแหลงของขอมูล
การประเมินผลครัง้ นีใ้ ชวธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสานทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพือ่ สรางความเขาใจอยางถองแทและครบถวนในการประเมินผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการดำเนินโครงการฯ โดยการประเมินผลครัง้ นี้ มีกลุม ตัวอยางสองกลุม คือ กลุม โรงเรียนทีด่ ำเนินกิจกรรมภายใตโครงการฯ หรือเรียกวา “Treatment”
และกลุม โรงเรียนทีด่ ำเนินการในรูปแบบปกติ หรือเรียกวากลุม เปรียบเทียบ “Control” ซึง่ องคกร MSI ใชการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component
Analysis - PCA) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรจำนวนมาก พรอมคนหาวาตัวแปรเหลานั้นสามารถรวมกลุมกันไดหรือไม ซึ่งจะกลายเปน
องคประกอบเดียวกัน สถิติอนุมานถูกใชเพื่อทดสอบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในแตละตัวชี้วัดหลักระหวางโรงเรียนที่เปนกลุมที่เขารวม
โครงการฯ และโรงเรียนทีเ่ ปนกลุม เปรียบเทียบ เชน การทดสอบคาที (t-test) นอกจากนี้ ยังใชการวิเคราะหทเ่ี รียกวา Difference in Differences (DiD)
ในสวนของสะเต็ม (STEM) จะจำแนกตามปที่ดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ
ขอมูลปฐมภูมิในการประเมินผลประกอบดวย การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน การสำรวจความคิดเห็นของครู การสังเกตชั้นเรียน การสนทนากลุม
และการสัมภาษณครู ขอมูลจากการสำรวจเชิงปริมาณจะถูกรวบรวมจากทัง้ กลุม ทีเ่ ขารวมโครงการฯ และกลุม เปรียบเทียบในทุก ๆ ดานของการประเมินผล
การสังเกตชัน้ เรียนจะถูกดำเนินการโดยใช UTeach Observational Protocol (UTOP) ซึง่ ใชเพือ่ ประเมินผลคุณภาพโดยรวมของการจัดการเรียนการสอน
UTOP ไดรับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสทิน (The University of Texas at Austin) ในการประเมินประสิทธิภาพของการสอนโดยใหคุณคา
กับวิธีการสอนที่มีความแตกตางหลากหลาย (UTeach, 2017) ในการประเมินผลครั้งนี้ เครื่องมือในการสังเกตชั้นเรียน UTOP ถูกปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยและไดมีการทดสอบกอนนำไปใชจริง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา (V-NET) เปนขอมูลทุตยิ ภูมทิ ม่ี คี วาม
สำคัญตามวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประเมินผลครั้งนี้ ทั้งนี้ O-NET จะวัดความสามารถดานความรูและความคิดของนักเรียน เมือ่ สิน้ สุด
การศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยทำการประเมินผลใน 5 กลุม สาระการเรียนรู สวน V-NET ใชเพือ่ วัด
ความสามารถดานความรูแ ละความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปท่ี 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงชัน้ ปท่ี 2
(ปวส. 2) สำหรับกระบวนการประเมินผลครัง้ นีจ้ ะเปนการวิเคราะหขอ มูล O-NET ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ V-NET ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 3 (ปวช. 3) และจะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรายงานการประเมินผลระยะกลาง (midline) และระยะสิ้นสุดโครงการ (endline) ตอไป

การเลือกโรงเร�ยนและขนาดกลุมตัวอยาง
องคกร MSI ไดทำการวิเคราะหกลุมตัวอยางโดยการจับคูและเลือกโรงเรียนที่มีลักษณะเทียบเคียงกัน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปรียบเทียบและ
กลุม ที่เขารวมโครงการฯ คุณลักษณะหลักในการเลือกโรงเรียนประกอบดวย จังหวัด / ภูมภิ าค ลักษณะความเปนเมืองหรือชนบท ขนาดของโรงเรียน สังกัด
และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีกลุม ตัวอยางโรงเรียนทัง้ สิน้ 266 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 14,599 คน และครูจำนวน 629 คน
จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งระเบียบวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางทำใหไดจำนวนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
ครูและนักเรียนเพื่อนำขอมูลมาใชในการวิเคราะห

ตารางที่ 1: ขนาดกลุมตัวอยาง

เคร�่องมือว�จัย
แบบสอบถามความคิดเห็นนักเร�ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นครู
แบบสังเกตชั้นเร�ยน
การสนทนากลุม
การสัมภาษณครู
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STEM Component
โรงเร�ยน
206
192
215
N/A
215

กลุมตัวอยาง
9,697
406
448
N/A
448

TVET Component

STEM for TVET
โรงเร�ยน กลุมตัวอยาง
60
2,681
59
103
94
54
61
60
94
60

Technical TVET
โรงเร�ยน กลุมตัวอยาง
41
2,221
40
120
N/A
N/A
41
41
116
41
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การมีสวนรวมของพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของ
การประเมินผลครัง้ นี้ ไดรบั การสนับสนุนเปนอยางดีจากผูม สี ว นเกีย่ วของหลายภาคสวน ไดแก คณะนักวิจยั ไทยซึง่ ประกอบดวย อาจารยและนักวิจยั จาก
15 มหาวิทยาลัยในทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ทีม่ บี ทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล อีกทัง้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ที่ใหขอ มูลผลคะแนน O-NET และ V-NET ซึง่ สงผลใหการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนหนึง่ ในการวิจยั ประเมินผลดานการศึกษาทีม่ ขี นาดใหญโครงการหนึง่ ของ
ประเทศ อนึง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใตกระทรวงศึกษาธิการมี
บทบาทสำคัญในการพิจารณาทบทวนรูปแบบการวิจัยและการแปลผล นอกจากนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ มหาวิทยาลัยหลายแหงจากทัว่ ประเทศไดมสี ว นรวมในการพิจารณากรอบการวิจยั และระเบียบวิธวี จิ ยั
โดยองคกร MSI ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอขอคนพบเบื้องตนและรับฟงขอเสนอแนะในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ผูประเมินผลโครงการฯ จะยัง
คงยึดถือการทำงานโดยอาศัยความรวมมือจากกลุมองคกรพันธมิตรที่เกี่ยวของ

ขอพ�จารณาทางจร�ยธรรมและการอนุมัติจากคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรมการว�จัย
องคกร MSI ไดรับการอนุมัติใหดำเนินกิจกรรมตามแผนการประเมินผลจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษยประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบรูปแบบการวิจัยและกระบวนการเก็บขอมูล การบริหารจัดการ การวิเคราะหขอมูล และกระบวนการรายงานผลการวิจัย
เพือ่ ใหผทู เ่ี กีย่ วของในการศึกษาครัง้ นี้ ไดรบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ปนไปตามจริยธรรมการวิจยั และอนุมตั กิ ารเก็บขอมูลในจังหวัดขอนแกนโดยนับเปนการทดสอบ
เครื่องมือวิจัยรวมถึงระบบการจัดการขอมูลของการประเมินผลในครั้งนี้ ซึ่งตอมาไดขยายการเก็บขอมูลไปยังจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ องคกร MSI
ยังไดรับการอนุมัติจาก Chesapeake IRB ซึ่งมีประสบการณการพิจารณาการวิจัยในมนุษยระดับนานาชาติ ใหเปนคณะกรรมการพิจารณาทบทวนที่
ไดรับมอบหมายในการกำกับและตรวจสอบแผนการวิจัย รวมถึงกระบวนการเพื่อปกปองสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมวิจัยครั้งนี้

ขอคนพบหลัก
ในภาพรวม โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพือ่ อนาคต”
ไดรบั ขอมูลจากการประเมินผลขัน้ พืน้ ฐานทีแ่ สดงถึงคุณคาของการดำเนินโครงการฯ
ในระยะที่ผา นมา ขอคนพบของการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีก่ ำลังมีการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการฯทั้งสวน STEM และ STEM for TVET แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบของการดำเนินการของโครงการฯ โดยภาพรวมพบวาโรงเรียนทีเ่ ขารวม
โครงการฯ มีผลการประเมินในระดับดีกวาโรงเรียนในกลุมเปรียบเทียบ
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอ มูลจำแนกเปนรายขอที่มคี วามแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสามประเภทไดแก
แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นครู และแบบสังเกต
ชั้นเรียน โดยทำการเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ และ กลุม
เปรียบเทียบในสวน STEM และ STEM for TVET
ในสวนของ STEM แสดงผลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการฯ ในขอคำถามจำนวน 65 ขอ ในขณะที่โรงเรียนกลุมเปรียบเทียบมี
การแสดงผลเชิงบวกอยางมีนยั สำคัญทางสถิตเิ พียง 2 ขอเทานัน้ สำหรับ STEM for
TVET แสดงผลเชิงบวกอยางมีนยั สำคัญทางสถิตขิ องโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ
ในขอคำถามจำนวน 41 ขอ ในขณะที่โรงเรียนกลุมเปรียบเทียบมีแสดงผลเชิงบวก
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเพียง 1 ขอ
สวนงานของโครงการ Chevron Enjoy Science ไดแก STEM STEM for
TVET และ Technical TVET อยูในขั้นตอนการดำเนิน กิจกรรมในโครงการฯ
ทีแ่ ตกตางกัน ดังนั้นจึง จำเปนอยางยิ่งที่จะตองนำระยะเวลาดำเนินโครงการฯ
มาพิจารณาประกอบการประเมินผลโครงการฯ ในครั้งนี้
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ตารางที่ 2: ผลการว�เคราะหขอมูลรายขอที่มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตสิ ำหรับ STEM และ STEM for TVET
โรงเร�ยนที่เขารวม โรงเร�ยนกลุม
โครงการฯ (ขอ) เปร�ยบเทียบ (ขอ)

STEM ปที่ 1:
แบบสอบถามความคิดเห็นนักเร�ยน

STEM ปที่ 2:

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเร�ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นครู
แบบสังเกตชั้นเร�ยน

STEM ปที่ 3:

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเร�ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นครู
แบบสังเกตชั้นเร�ยน

STEM for TVET:

รวม

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเร�ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นครู
แบบสังเกตชั้นเร�ยน

รวม

2

1

21
3
8

1
0
0

26
2
3
65

0
0
0
2

23
10
8
41

1
0
0
1
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ผลการประเมิน STEM
ผลการประเมิน STEM พบวา มีทิศทางที่เปนบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยแสดงผลในการสอบถามนักเรียนของกลุมโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ
ทั้งสามปที่ดำเนินโครงการ (ปที่ 1 ปที่ 2 และ ปที่ 3) โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการเรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้ ยังพบความแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติในการสอบถามความคิดเห็นครูและการสังเกตชั้นเรียนในปที่ 2 และ ปที่ 3 อีกดวย
ทัง้ นี้ โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ในรุน แรก เรียกวา “โรงเรียนปท่ี 1” เนือ่ งจากโรงเรียนเหลานีเ้ ขารวมในโครงการฯ ตัง้ แตปท ่ี 1 และไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนาดาน STEM เปนระยะเวลามากกวา 2 ป สำหรับ “โรงเรียนปที่ 2” เปนโรงเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาดาน STEM เปนระยะเวลาใกลเคียง
2 ป และ “โรงเรียนปที่ 3” เปนโรงเรียนที่เพิ่งเขารวมกิจกรรมในชวงเวลาที่มีการเก็บขอมูล

STEM: ขอคนพบหลัก
นักเรียนในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ทุกรุน มีการทำงานรวมกันเปนทีม ไดรบั การสงเสริมใหมคี วามรวมมือระหวางการเรียนรู
และการมีสวนรวมในชั้นเรียนระหวางที่มีการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร

01
02
03
04
05

นักเรียนในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ทุกรุน มี “ความมัน่ ใจ” มากขึน้ ในการเรียนรูเ นือ้ หาและรับรูว า สามารถ “ทำไดด”ี
ในทั้งวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนที่มีความตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรขน้ั สูงนัน้ มีอตั ราสวนเพิม่ ขึน้ และนักเรียนในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ในปท่ี 1 และ ปท่ี 2
เชื่อวาวิชาวิทยาศาสตรจะชวยใหพวกเขาไดงานทำที่ดีในอนาคต
ครูมากกวารอยละ 70 จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ในทุกรุนของ STEM ไดนำวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูแ ละนำการทดลองมาใชในการจัดการเรียนรู ในขณะทีค่ รูรอ ยละ 50 ในกลุม เปรียบเทียบ ใชวธิ กี ารจัดการเรียนรู
แบบบรรยายและมอบหมายงานใหแกนักเรียนเปนรายบุคคล
รอยละ 29 ของครูคณิตศาสตรทเ่ี ขารวมโครงการฯ ใชวธิ กี ารจัดการเรียนรูโ ดยใหนกั เรียนทำงานเปนกลุม และมอบหมาย
ชิ้นงานที่ใหรวมกันระดมความคิด ในขณะที่มีเพียงรอยละ 19 ของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนกลุมเปรียบเทียบที่ใชวิธีการ
เรียนการสอนแบบมอบหมายใหนักเรียนทำงานเปนกลุม
รอยละ 37 ของครูในกลุม ทีเ่ ขารวมโครงการฯ ในปท่ี 2 ใหความสำคัญกับการสงเสริมใหนกั เรียนคิดเชิงวิพากษผา นการจัดการ
เรียนรูที่ใหนักเรียนไดสืบเสาะดวยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ในขณะที่กลุมเปรียบเทียบพบเพียงรอยละ 26 นอกจากนี้ ยังพบ
วาการเรียนรูแบบการแกไขปญหาโจทยในวิชาคณิตศาสตรมีอัตราที่สูงกวากลุมเปรียบเทียบอีกดวย (รอยละ 25 และ รอยละ
13 ตามลำดับ)

ประเด็นทีน่ า สนใจคือ ความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิตขิ องโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ในดานการมีสว นรวมในการจัดการเรียนรูข องผูเ รียน ทักษะ
ของผูเ รียนในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต และการเขาศึกษาตอในสายทีม่ คี วามเกีย่ วของกับสะเต็ม ทัง้ นี้ นักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูโ ดยครูทผ่ี า นการ
อบรมจากโครงการฯ แสดงใหเห็นถึงผลลัพธในเชิงบวกในการเขารวมกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางกระตือรือรนตลอดจน
มีความตัง้ ใจและรูส กึ ตืน่ เตนทีม่ สี ว นรวมในการจัดการเรียนรูใ นวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเห็นคุณคาในการประยุกตแนวคิดทีไ่ ดเรียนรูใ นหอง
เรียนสูการดำเนินชิวิตประจำวันและกาวทันโลก
ผลจากการสังเกตชั้นเรียน (UTOP) แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในดานโครงสรางของบทเรียน โดยพบในโรงเรียนกลุมตัวอยางที่
เขารวมโครงการฯ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ และขอมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนวาครูสว นใหญในกลุม ทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบการสืบเสาะมาใชในหองเรียน มีการนำแนวปฏิบตั สิ ผู ลสัมฤทธิข์ น้ั สูง เชนการอภิปรายรวมกับเพือ่ นและการรวมอภิปรายในชัน้ เรียน การรวมกิจกรรม
การปฏิบตั ทิ างการทดลองวิทยาศาสตร การทำกิจกรรมกลุม และการมีสว นรวมในการจัดการเรียนรู
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ผลการประเมิน STEM for TVET
เพียงหนึ่งปหลังจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ผลการประเมิน STEM for TVET แสดงใหเห็นผลลัพธของการดำเนินโครงการฯ ในเชิงบวก
อยางชัดเจน กลุม โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีคา ตัวชีว้ ดั ทีส่ งู กวากลุม เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิตใิ นทุกตัวชีว้ ดั หลัก และไมพบวากลุม เปรียบเทียบ
มีคา ตัวชีว้ ดั ใดทีส่ งู กวาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ผลทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ คือดานการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูข องครู ซึง่ ผลการประเมินมีความสอดคลองกัน จากการ
ตรวจสอบแบบสามเสาโดยใชเครือ่ งมือวิจยั ทัง้ 3 ประเภท คือ การสังเกตชัน้ เรียน แบบสอบถามความคิดเห็นครู และแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน

STEM for TVET: ขอคนพบหลัก
รอยละ 64 ของนักเรียนจากวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ มีทัศนคติวาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่พวกเขาชื่นชอบ และอีกกวารอยละ 90
แสดงความคิดเห็นวาวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาทีส่ นุก ซึง่ มีความสอดคลองกับความเห็นของครูวทิ ยาศาสตรในวิทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ
และอีกรอยละ 95 ที่ระบุวานักเรียนของตนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร
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รอยละ 88 ของนักเรียนในวิทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูใ นวิชาวิทยาศาสตรโดยมอบหมายให
ทำงานเปนกลุม เปนการเนนย้ำถึงการปลูกฝงการเรียนรูร ว มกัน อีกทัง้ เปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางนักเรียนและการมีสว นรวม
ในชั้นเรียน
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จากเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสามวิธี พบวารอยละ 84 ของครูวิทยาศาสตรในวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ สามารถ
เชือ่ มโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตรสกู ารทำงานจริงไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังพบวารอยละ 95 ของครูในวิทยาลัยทีเ่ ขารวม
โครงการฯ สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในชั้นเรียนใหมีความเกี่ยวของกับสถานการณจริงในชีวิตประจำวันได
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จากการสังเกตชั้นเรียน พบวารอยละ 44 ของครูในวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ ใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะโดยใชโครงงาน
เปนฐาน โดยครูในวิทยาลัยกลุมเปรียบเทียบมีการจัดการสอนเชนนี้เพียงรอยละ 24
รอยละ 67 ของครูในวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ นำเสนอรูปแบบชั้นเรียนที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางในการจัดการเรียนรูที่เนน
การมีสว นรวมของนักเรียนและการสำรวจแนวคิดเชิงลึก ตลอดจนสนับสนุนใหนกั เรียนมีสว นรวมในชัน้ เรียนดวยความกระตือรือรน เมือ่ เทียบ
กับครูในวิทยาลัยกลุมเปรียบเทียบที่มีเพียงรอยละ 42
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จากการสำรวจขอมูล STEM for TVET แสดงใหเห็นวาครูวทิ ยาศาสตรในวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาโดยทัว่ ไปไดรบั การพัฒนาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของใน
สาขาวิชาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญนอยมาก และการดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการฯ ในปจจุบนั ไดสง ผลกระทบทีช่ ดั เจนทัง้ ตอครูและนักเรียน ขอมูลเชิงคุณภาพ
สนับสนุนถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดทางวิทยาศาสตรทไ่ี ดนำมาใชในการจัดการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับสถานการณการทำงานจริง แรงจูงใจทีม่ มี ากขึน้
ในการเรียนรูโ ดยการสรางความเชือ่ มโยงกับวิชาทีเ่ ปนนามธรรม กลุม วิทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีการใชกรณีศกึ ษาและวัสดุอปุ กรณจากสถานประกอบการ
ในการสาธิตแนวคิดทางวิทยาศาสตรเห็นไดอยางชัดเจน (รอยละ 70 ในกลุมเขารวมโครงการฯ และ รอยละ 30 ในกลุมเปรียบเทียบ) ยิ่งไปกวานั้น
ครูวิทยาศาสตรในวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ จำนวนกวารอยละ 95 อธิบายการประยุกตใชความรูในบทเรียนเพื่อชีวิตประจำวัน ซึ่งทำใหเกิดทักษะที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขณะที่ในกลุมเปรียบเทียบพบเพียงรอยละ 70
ขอมูลเชิงคุณภาพทีเ่ ก็บรวบรวมมาจากการสนทนากลุม ของนักเรียนและจากการสัมภาษณครูใหหลักฐานทีช่ ดั เจนถึงความชืน่ ชอบในการจัดการเรียนรูแ บบ
เชิงรุกของโครงการฯ เมือ่ เทียบกับการจัดการเรียนรูแ บบดัง้ เดิมซึง่ เปนการบรรยายทีถ่ กู ใชในวิทยาลัยกลุม เปรียบเทียบ การปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร
เปนรูปแบบการเรียนรูที่ไดรับความนิยมและถูกกลาวถึงมากที่สุดจากนักเรียน ทั้งในวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ และวิทยาลัยที่เปนกลุมเปรียบเทียบ
ทายที่สุด ครูวิทยาศาสตรในกลุมที่เขารวมโครงการฯ โดยสวนใหญมีการมอบหมายแบบฝกหัดที่ทำใหนักเรียนมีสวนรวมในการทำงานกลุมในชั้นเรียน
(รอยละ 50) ในขณะที่ครูในกลุมเปรียบเทียบจะมอบหมายงานในชั้นเรียนที่ใหนักเรียนทำในระดับบุคคลเปนสวนใหญ (รอยละ 70)

ผลการประเมินการพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)
ผลการประเมิน Technical TVET ในครั้งนี้เปนขอมูลพื้นฐานของการเก็บขอมูล แสดงใหเห็นวาวิทยาลัยที่ถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางของการประเมินผล
ครัง้ นีม้ คี วามเปนคูเ ทียบที่มลี กั ษณะใกลเคียงกันเปนอยางดี อันจะนำไปสูก ารไดขอ มูลการประเมินผลทีม่ คี วามแมนยำในระยะกลาง (midline) ไปจนถึงระยะ
สิน้ สุดโครงการ (endline)

สามารถดาวนโหลดรายงานการประเมินขอมูลพ�้นฐานฉบับสมบูรณไดที่ : http://www.enjoy-science.org/me/

พันธมิตรโครงการ เชฟรอน สนุกว�ทย พลังคิด เพ�่ออนาคต
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