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บทนำา
ความสุขเล็กๆ บนโลกใบนี้คงมิอาจ

ปฏเิสธไดว้า่คณุคา่และความหมายอยูท่ีก่ารเรยีนรู ้ 
เม่ือใดกต็ามทีม่นษุย์จะต้องเผชิญกบัประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง โดยมีเงื่อนไขของ
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคดิแลว้ สะท้อนออกมาเปน็คณุลกัษณะทีพึ่ง
ประสงค ์สงัคมแห่งการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่
สงัคมยคุน้ีมคีวามรวดเรว็ทัง้ขอ้มลู รปูแบบ วธิกีาร 
และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างฉับไว (ปาริชาติ 
ประเสริฐสังข์ และประสาท เนืองเฉลิม. 2555, 
ประสาท เนืองเฉลิม. 2558ก) 

โลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพ่ือ
แสวงหาความรู้มีความสำาคัญมากกว่า เนื้อหา
ความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ทำาให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหล่งต่างๆ มากมาย และตลอดเวลา
ที่ต้องการ ทำาให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไป
จากที่เป็นอยู่ ภาพของการที่นักเรียนหรือนิสิต 
นักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
แท็บเลต็ (Tablet) ไอแพด (iPad) หรือสมารท์โฟน  
 (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การเรียน จึง
เป็นเรื่องปกติดังนั้นหน้าที่ของครูอาจารย์ใน
การสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้า

ชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอำานวยความสะดวก
ในการเรียน ทำาให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด (พรทิพย์  
ศิ ริภัทราชัย .  2556) ด้วยกระบวนทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลง ไปจึงทำาให้เกิดแนวความคิดต่อการ
จัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย บทความนี้
เขียนขึ้นโดยมุ่งนำาเสนอสาระสำาคัญ 4 ประเด็น 
คือ ความหมายของสะเต็มศึกษา ความจำาเป็น
และผลการใช้สะเต็มศึกษา ในต่างประเทศ องค์
ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
และแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของไทยด้วย

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการ
ที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิง
วศิวกรรม โดยนกัเรยีนจะไดท้ำากจิกรรมเพือ่พฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจ และฝกึทกัษะดา้นวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้นำาความรู้
มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำาวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2557) 

Abstract
Community service allowed learners to meet their real Competency in leadership 

classroom. Thinking and doing by problem Solving togethers among learners, teacher, and 
Community seem to be STEM education. It aimed to create and innovate thing for support-
ing Community. STEM education as a final stage that meet service learning and community 
based knowledge.
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ความหมาย แนวคิดและลักษณะ
ของสะเต็มศึกษา

STEM Education คือการสอนแบบ
บูรณาการข้าม กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary  
Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่
วทิยาศาสตร ์(Science: S) เทคโนโลย ี(Technology:  
T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ 
คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนำาจุดเด่น
ของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง ลงตัว เพ่ือให้ 
ผู้เรียนนำาความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา 
การคน้ควา้และการพัฒนาสิง่ต่างๆ ในสถานการณ์
โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน 
หลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทำางานจริง
หรือในชีวิตประจำาวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้าน
ในการทำางานทัง้สิน้ ไมไ่ด้แยกใช้ความรูเ้ปน็สว่นๆ 
นอกจากนี้ สะเต็มศึกษายังเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนา ทักษะสำาคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ทั้งนี้  
สะเตม็ศกึษาเป็นการจดัการศกึษาทีม่ ีแนวคิด และ
ลกัษณะดงัน้ี (Dejarnette. 2012, Wayne. 2012 
; Breiner, et al., 2012, ธวัช ชิตตระการ. 2555, 
รักษพล ธนานุวงศ์. 2556, อภิสิทธิ์ ธงไชยและ
คณะ. 2555) 

1. เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
(Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการ
บูรณาการ ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วศิวกรรมศาสตร์ 
(E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นำาจุด เด่นของ
ธรรมชาติตลอดจนวธิกีารสอนของแตล่ะสาขาวชิา
มา ผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ 

 • วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยว
กับความเข้าใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศึกษา
มักชี้แนะให้อาจารย์ครูผู้สอนใช้ วิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry 

based Science Teaching) กิจกรรมการสอน
แบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based 
Activities) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ เหมาะกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียน ระดับ
มธัยมศกึษา หรอืมหาวิทยาลยั เพราะทำาใหผู้เ้รยีน
เบื่อ หน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์
ในสะเต็มศึกษา จะทำาให้นักเรียนสนใจมีความ
กระตือรือร้น รู้สึก ท้าทายและเกิดความมั่นใจใน
การเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่ จะเรียนในสาขา
วทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้และประสบ ความ
สำาเร็จในการเรียน 

 • เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ 
กระบวนการ แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ  
หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการ ทำางาน
ทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Design 
หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการ
สืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึง
คอมพิวเตอร์หรือ ICTตามที่คนส่วน ใหญ่เข้าใจ 

 • วศิวกรรมศาสตร ์(E) เป็นวชิาทีว่า่
ดว้ยการคดิ สรา้งสรรค ์พฒันานวตักรรมตา่งๆ ให้
กับนิสิตนักศึกษาโดยใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคน ส่วนใหญ่มัก
เข้าใจว่าเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้แต่จากการ 
ศึกษาวิจัยพบว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรียน
ได้ดีเช่นกัน 

 • คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่
มิได้หมายถึงการนับ จำานวนเท่านั้น แต่เก่ียวกับ 
องค์ประกอบอ่ืนที่สำาคัญ ประการ แรกคือ
กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical  
Thinking) ซึ่ งได้แก่การเปรียบเทียบ การ
จำาแนก/จัดกลุ่มการ จัดแบบรูป และการ
บอกรู ป ร่ า งและคุณสมบั ติ ป ระการที่ สอ ง 
ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอด
ความคิดหรือ ความเข้าใจความคิดรวบยอด 
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(Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษา
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า  
เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมาคือการ 
ส่งเสริมการคิด คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level 
Math Thinking) จาก กิจกรรมการเล่นของเด็ก
หรือการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 

2. เปน็การบูรณาการท่ีสามารถจดัสอนได้
ในทุกระดับ ชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยพบว่าใน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
กำาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษา ผลจากการ
ศกึษาพบวา่ ครผููส้อนใช้วธิกีารสอนแบบ Project-
based Learning, Problem-based Learning, 
Design-based Learning ทำาให้ นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดีและถ้าครูผู้สอน
สามารถใช้สะเต็มศึกษาในการสอนได้เร็วเท่าใด
ก็จะย่ิงเพิ่มความสามารถและศักยภาพผู้เรียนได้
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการนำาสะเต็มศึกษาไปสอนตั้งแต่
ระดับวัยก่อนเรียน (Preschool) ด้วย เป็นการ
บูรณาการ ศาสตร์ทั้ง 4 สาขาดังที่กล่าวข้างต้น
แล้วยังเป็นการบูรณาการ ด้านบริบท (Context  
Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำา วันอีก
ด้วย ซึ่งจะทำาให้การสอนนั้นมีความหมายต่อ 
ผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ 
และสามารถนำาไป ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
ได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการทำางาน การเพิ่มมูลค่าและ
สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจได้

3 .  เ ป็นการสอนที่ทำาให้ผู้ เ รียนเกิด
พฒันาการดา้นต่างๆ อยา่งครบถ้วน และสอดคลอ้ง 
กับแนวการพัฒนาคนให้มี คุณภาพในศตวรรษ
ที่ 21

 • ด้านปญัญา ผูเ้รยีนเขา้ใจในเนือ้หา
วิชา

 • ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดข้ันสูง เช่น การ
คิดวิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ฯลฯ 

 • ด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีทักษะ
การทำางานกลุ่ม ทกัษะการส่ือสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การเป็นผู้นำาตลอดจนการ น้อมรับคำาวิพากษ์
วิจารณ์ของผู้อื่น จากแนวคิดข้างต้นนักการศึกษา
ก็ยังได้มีบูรณาการ ศาสตร์อื่นประกอบเพื่อให้การ
จัดการศึกษานั้นครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างแท้จริงแบบรอบด้าน เช่น การบูรณาการ 
ศิลปะ (A) ทำาให้ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสถ่ายทอด
หรือประยุกต์ใช้ แนวคิดสำาคัญ (Concept) ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และมี จินตนาการยิ่งขึ้น  
ผู้เรียนยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเอง ใน
รูปแบบของดนตรีและการเคลื่อนไหวการสื่อสาร
ดว้ยภาษา ทา่ทางหรอืการวาดภาพ หรอืการสรา้ง
โมเดลจำาลอง ทำาให้ชิ้นงานนั้นๆ มีองค์ประกอบ
ด้านความสุนทรีย์ และความสวยงามเพิ่มขึ้น เกิด
เป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งานและ 
ความสวยงาม (ยศวีร์ สายฟ้า. 2555) 

การบรกิารสังคมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

การนำาแนวคิดการบริการสังคมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะใน
ศตวรรษที ่21 ซึง่สามารถพฒันาการเรยีนการสอน
ในชัน้เรียนผนวกไดด้ว้ยกนั ดงัความสมัพนัธ ์เช่ือม
โยงกันได้ดังตารางที่ 1
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ก�รบริก�รสังคม ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มแนวสะเต็มศึกษ�

 P (P-preparation) เตรียมความพร้อมโดยการสำารวจ
ชุมชนตามความสนใจของผู้เรียน ครูให้สถานที่สำารวจ 

ให้สถานการณ์ปัญหาเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ครูให้สถานการณ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการหาวิธีการแก้ปัญหา ครูเป็นผู้
คอยช่วยเหลือ แนะนำา

C (C-Class presentation) นำาเสนอสิ่งที่ได้จากการ
สำารวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ตาม
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ครูเป็นผู้
คอยช่วยเหลือ แนะนำา

2. รวบรวมแนวคิดและออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำาหนดให้ ครูเป็นผู้คอยช่วย
เหลือ แนะนำา

A (A- Active Learning) ร่วมกันวางแผนดำาเนิน
โครงการ (Project based learning) และปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชน 

3. ปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหา ตามกระบวนการแก้
ปัญหาเชิงวิศวกรรม

R (Reflection) สะท้อนผลการเรียนรู้โดยการบริการ
ชุมชน โดยใช้การสะท้อนความคิดและอาจมีการจัด
ประกวดชิ้นงานที่ได้จากการเรียนรู้และช่วยเหลือชุมชน

4. นำาเสนอนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการคิดแก้
ปัญหา ซึ่งครูอาจมีการจัดประกวดแข่งขันเพื่อสร้างเสริม
กำาลังใจให้กับผู้เรียน

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการนำา
แนวคดิการบรกิารสงัคมมาพัฒนาเป็นรปูแบบการ
เรียนการสอนแบบ PCAR Model ของ ปาริชาติ 
ประเสริฐสังข์ (2556) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้น มีขั้นตอนและ
กระบวนการที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนตามกิจกรรมที่ผู้สอน
ได้ออกแบบในชั้นเรียน ผู้เรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่
สนใจและแสดงออกถงึองค์ความรูท้ีไ่ด้รบั ในฐานะ
พลเมืองของชุมชนคนหนึ่ง ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงความต้องการจำาเป็นที่ชุมชน สังคม ต้องการ
พฒันานวตักรรมของชมุชนผา่นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
โดยการประยุกต์แนวคิดสะเต็มศึกษา ที่สามารถ
บูรณาการความรู้ได้ดังนี้

วิทยาศาสตร์ (S - Science) ในกิจกรรม
การทำาวุน้กรอบสมนุไพร ผูเ้รยีนสามารถนำาความรู้
ท่ีเรยีนในภาคทฤษฏมีาประยุกต์ใช้องคค์วามรูเ้รือ่ง

ส ีกลิน่ รสชาตสิมนุไพร การสกดัดว้ยตวัทำาละลาย 
การเปลี่ยนสถานะเป็นคอลลอยด์และของแข็ง 
สำาหรบัการตม้สมนุไพรให้ไดน้้ำาสมนุไพรทีมี่ส ีกลิน่ 
รสชาติแต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งการต้มสมุนไพร 
เป็นการสกัดสมุนไพรที่มีน้ำาเป็นตัวทำาละลาย ให้
นักเรียนทดลองต้มน้ำาสมุนไพร พร้อมทั้งสังเกต
และบันทึกหลังผลการทดลอง จากนั้นให้นักเรียน
ทำาวุ้นกรอบ โดยสังเกตการละลายผงวุ้นในน้ำา
สมุนไพร ผงวุ้นคือสารที่ทำาให้เกิดลักษณะวุ้นเป็น
สารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งสกัดจากสาหร่าย
ทะเลมีลักษณะเป็นผง ละลายผงวุ้นในอุณหภูมิ
ระดับปานกลาง แล้วใส่น้ำาตาลและแป้งท้าวลงไป 
พักไว้ให้เย็น นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นคอลลอยด์ชนิดเจล คอลลอยด์ 
คือ อนุภาคของสารในคอลลลอยด์จะมีขนาดเล็ก
กว่าสารแขวนลอย แต่ใหญ่กว่าอนุภาคของสาร
ในสารละลาย จึงทำาให้คอลลอยด์แพร่กระจาย

ต�ร�งที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสังคมและสะเต็มศึกษา
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อยู่ในน้ำาได้โดยไม่ตกตะกอน ถ้ามองด้วยตาเปล่า
จะเห็นลักษณะที่ขุ่น เมื่อวุ้นกรอบเย็นตัวลงหรือ
ระเหยส่วนที่เป็นของเหลวออกไปจะมีลักษณะ
เข้มข้นมากเกือบมีสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า 
คอลลอยดช์นดิเจล นักเรยีนศกึษาเรือ่งของสถานะ
ของอนุภาคและสถานะของตัวกลาง นักเรียนนำา
วุ้นกรอบไปตากแดดหรืออบ หากอุณหภูมิสูงก็
จะได้วุ้นกรอบที่แห้ง เรียกว่า วุ้นกรอบสมุนไพร 
ซึ่งเป็นการเปล่ียนสถานะจากคอลลอยด์ชนิดเจล
เป็นของแข็ง

เทคโนโลยี (T - Technology) ในกจิกรรม
การทำาวุ้นกรอบสมุนไพร ผู้เรียนควรวางแผน
ในการดำาเนินงาน โดยการวางแผนในการทำาวุ้น
กรอบสมุนไพรต้องทำาอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
และลำาดับถัดไป ผู้เรียนต้องสืบค้นกรรมวิธีการ
ทำาวุ้นกรอบสมุนไพรในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการ
วางแผนหรือการกำาหนดอนาคตล่วงหน้าเก่ียวกับ
ภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะกระทำาให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อจะทำาให้งานมีความ
ชัดเจนพร้อมท้ังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กำาหนดเอาไว้ ซึ่งในส่วนของขอบเขตการศึกษาจะ
ประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียน
จะต้องระบุว่าประชากรกลุ่มใดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำานวนเทา่ไรและกลุม่ตวัอยา่งไดม้าโดยวธิใีด โดย
ในส่วนของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจะต้องระบุ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา
ท้ังหมด อีกทั้งผู้เรียนได้ศึกษาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การจัด
พมิพ ์การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เปน็ขัน้ตอนหนึง่ของ
กระบวนการทางสถติทิีม่คีวามสำาคญั เพ่ือใหไ้ด้มา
ซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด
และการวิเคราะห์ข้อมูล

วิศวกรรมศาสตร์ (E - Engineering) 
ในกิจกรรมการทำาวุ้นกรอบสมุนไพร ผู้เรียนได้
ฝึกออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดังภาพที่ 1 เหมาะสม
กับการนำาไปวางขายในท้องตลาด เป็นการฝึก
การออกแบบที่จะได้นำาไปใช้ในชีวิตประจำาและ 
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งการทำางาน ในชีวิต
ประจำาวันของคนเรานั้นมักจะพบปัญหาต่างๆ 
มากมาย กิจกรรมวุ้นกรอบสมุนไพรจะทำาให้รู้จัก
การประเมินสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ถึง
สภาพ ขอบเขต ขนาดของปัญหา การคน้หาตน้เหตุ
ของปญัหาเปน็การศกึษาถงึตน้เหต ุหรอืปจัจัยของ
ปญัหา การคน้หาวธิกีารแกป้ญัหาเปน็การแสวงหา
แนวทางและทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหา
นั้นๆ เพื่อการประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด การดำาเนินการแก้ปัญหาเป็นการเลือกโดย
การประเมินวิธีการเพื่อทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การควบคุมกำากับการดำาเนินการเป็นการติดตาม
ผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

คณิตศาสตร์ (M - Mathematics) ใน
กิจกรรมการทำาวุ้นกรอบสมุนไพร ผู้เรียนนำาความ
รู้ที่เรียนในภาคทฤษฏีมาประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เรื่องการตวง อัตราส่วน รูปเรขาคณิตสามมิติ การ
บนัทกึรายรบัรายจ่าย ในการทำาวุน้กรอบสมนุไพร
ผู้เรียนต้องผสมส่วนผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะ
ไม่มากไม่น้อยเกินไป การตวงน้ำาตาล การตวงน้ำา 
การตวงผงวุ้น ในปริมาตรที่เหมาะสม หากตวงใน
อัตราส่วนที่ผิดอาจทำาให้การทำาวุ้นกรอบน้ันล้ม
เหลว นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัรปูเรขาคณติ คอื 
การตัดวุ้นในสถานะที่แข็งตัวให้เป็นรูปเรขาคณิต
ตา่งๆ ตามนกัเรยีนตอ้งการ อกีทัง้ตอ้งคำานงึถงึการ
ตัด หากตัดในลักษณะที่ใหญ่และหนาเกินไปจะ
ทำาให้วุ้นกรอบสมุนไพรแห้งช้า นอกจากน้ีผู้เรียน
จะได้เรียนรู้เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการทำาวุ้นกรอบ
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ท่ีเหมาะสมและสามารถนำาความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมเพื่อ
เป็นรากฐานการดำาเนินชีวิตในอนาคต

การจัดกิจกรรมการทำาวุ้นกรอบสมุนไพร
อาจใช้เวลานานในการจัดกจิกรรม แตเ่ปน็รปูแบบ
การเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้
ปญัหา กระตุ้นให้ผู้เรยีนได้คิด แสดงความสามารถ
ทีห่ลากหลาย อีกทัง้ผูส้อนยังสามารถนำาไปพัฒนา
ทักษะด้านอื่นๆ ได้อีก

ภาพที่ 1 ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ ์
และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 2 การทำาวุ้นมสุนไพร

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรม 
วุ้นกรอบสมุนไพร

กิจกรรมนำาเข้าสู่บทเรียน จัดกิจกรรม
โดยครูเตรียมวุ้นกรอบสมุนไพร ให้นักเรียนสังเกต
และลองชิมวุ้นกรอบสมุนไพรนำาอภิปรายเกี่ยวกับ
รสชาติ กลิ่น สี รูปร่าง เนื้อสัมผัสของวุ้นกรอบ
สมนุไพรทีค่รเูตรยีมมา จากนัน้ครตูรวจสอบความ
รูเ้ดมิของนกัเรยีนเกีย่วกบัการทำาวุน้กรอบสมนุไพร
โดยใช้คำาถาม เชน่ นกัเรยีนเคยทำาวุน้แบบธรรมดา
หรือไม่ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าวุ้นกรอบสมุนไพรแตก
ต่างจากวุ้นธรรมดาอย่างไร 

สูตรที่ 1
น้ำาสมุนไพร 2 ถ้วยตวง
ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำาตาล 2 ถ้วยตวง
แป้งท้าว 1 ช้อนโต๊ะ

สูตรที่ 2
น้ำาสมุนไพร 1 ถ้วยตวง
ผงวุ้น 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำาตาล 1 ถ้วยตวง
แป้งท้าว 1/2 ช้อนโต๊ะ
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ขั้นที่ 1 กำาหนดสถานการณ์ปัญหาหรือ
ความต้องการของสังคม

ครูกำาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนเป็น
แม่ค้าขายวุ้นและเพื่อถนอมอาหารประเภทเครื่อง
ดื่มสมุนไพรของชุมชนซึ่งมีอยู่แล้ว นักเรียนจะ
ทำาอย่างไรให้น้ำาสมุนไพรของแม่ค้าที่ขายไม่หมด 
ให้แปรรูปแล้วน่ารับประทาน ครูนำาอภิปรายถึง
ลักษณะของวุ้นกรอบที่อร่อยว่าควรมีลักษณะ
อยา่งไร เพือ่รว่มกนัสรปุเปน็เกณฑใ์นการพิจารณา
ความอร่อยของวุ้นกรอบสมุนไพร ได้แก่ รสชาติ 
เนื้อสัมผัส กลิ่น ความสวยงาม สีและรูปร่าง

ครูชักชวนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขัน
กันทำาวุ้นกรอบสมุนไพร โดยครูชี้แจงกติกา ดังนี้

“แตล่ะกลุม่จะตอ้งออกแบบและลงมือทำา
วุ้นตามที่ตัวเองออกแบบ เพื่อให้เพื่อนในห้องชิม
และลงคะแนนเพือ่เลอืกวุน้กรอบสมนุไพรทีอ่รอ่ย
ทีส่ดุ โดยแตล่ะกลุม่สามารถทดลองทำาวุน้ได้หลาย
ครัง้และปรบัปรงุอตัราสว่นของสว่นผสมในการทำา
วุ้นได้ แต่ต้องทำาวุ้นโดยใช้น้ำาสมุนไพรเป็นตัวทำา
ละลาย ไดค้ร้ังละ 1 ถว้ยตวง และมงีบประมาณใน
การทำาวุ้นกรอบสมุนไพรทั้งหมดเพียง 200 บาท

ขั้นที่ 2 รวบรวมแนวคิดและออกแบบ
นวัตกรรม

ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำาวุ้น
กรอบสมุนไพรให้แต่ละกลุ่มศึกษาและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
จากน้ันร่วมกันอภิปรายถึงส่วนผสมหลักในการ
ทำาวุ้น ซึ่งได้แก่ ผงวุ้น น้ำาตาล แป้งท้าว และน้ำา
สมุนไพร

ครูอภิปรายถึงปริมาณตัวทำาละลาย 
สารละลาย ตัวถูกละลาย ที่กำาหนด ซึ่งให้ใช้ได้
เพียง 1 ถ้วย และถามว่านักเรียนจะลดส่วนผสม
อยา่งไรใหไ้ดวุ้น้กรอบสมนุไพรลกัษณะเดิม โดยยก
ตัวอย่างส่วนผสมที่ใช้ทำาวุ้น เช่น

นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการ
ทำาวุ้นกรอบสมุนไพรแต่ละวิธี จากนั้นเลือกวิธี
การทำาวุ้นกรอบสมุนไพรจากใบความรู้และข้อมูล
ที่รวบรวมได้ตามที่กลุ่มสนใจและได้ลงความเห็น
รว่มกนั โดยครยู้ำาวา่สิง่ทีต่อ้งคำานงึถงึในการทำาวุน้
คือ เรื่องรสชาติ เนื้อวุ้น กลิ่น สี และรูปร่าง พร้อม
แจกเงินเหรียญและธนบัตรจำาลองให้นักเรียน 
กลุ่มละ 200 บาทสำาหรับการทำาวุ้น 2 ครั้ง

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหา 

นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบโล้
โก้กราฟฟิก และปฏิบัติการตัดวุ้นกรอบสมุนไพร 
พร้อมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและ
เหมาะสมกับลักษณะการตัดวุ้นกรอบสมุนไพร 
โดยบันทึกลักษณะของวุ้นที่ต้องการทำาละลาย  
(น้ำาสมนุไพร) มากเกนิไป อาจทำาใหวุ้น้มเีนือ้เหลว
เกินไป จะต้องต้มวุ้นนานเท่าไหร่ให้วุ้นมีรสชาติดี  
สีสวยน่ากิน ส่วนผสมทั้ งหมดที่ ใช้ทำ าวุ้นมี
อัตราส่วนอย่างไร วางแผนในการซื้อส่วนผสม
เพื่อทำาวุ้น ในใบรายการซื้อสินค้าที่ร้านค้า เพื่อให้
นกัเรียนเปิดร้านคา้จำาลองขึน้ เชน่ สมนุไพร ผงวุน้  
น้ำาตาล แป้งท้าว เป็นต้น จากนั้นแต่ละกลุ่มซื้อ
สนิคา้ทีต่อ้งการใชโ้ดยครเูตรยีมอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการ
ประกอบอาหารให้ เช่น เตา หม้อ ตะหลิว ช้อน 
ถาด มีด เป็นต้น

แนวทางการวัดผลประเมินผล จะทำาการ
ประเมนิผล 3 ดา้น ไดแ้ก ่ชิน้งาน การมสีว่นรว่มใน
การทำางาน และการนำาเสนอ โดยมีตัวอย่างเกณฑ์
ในการพิจารณาแต่ละด้านดังนี้

ขั้นที่  4 นำาเสนอนวัตกรรมหรือสิ่ ง
ประดิษฐ์

จัดประกวดแข่งขันเพื่อสร้างเสริมกำาลัง
ใจให้กับผู้เรียน เมื่อทำาวุ้นเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่ม
บันทึกลักษณะของวุ้นกรอบสมุนไพรที่ได้ในเรื่อง
รสชาติ เนื้อวุ้น กลิ่น และรูปร่าง จากนั้นร่วมกัน
อภิปลายถึงลักษณะวุ้นกรอบสมุนไพรที่ได้ พร้อม
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นำาเสนอปญัหา/อุปสรรคในการทำาวุน้และแนวทาง
ในการแกป้ญัหา ครูใหน้กัเรยีนกลุม่ทีป่ระสบความ
สำาเรจ็นำาเสนอแนวทางในการทำาวุน้กรอบสมนุไพร
ของตนเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนกลุ่มอื่น

หลังจากเสรจ็สิน้กจิกรรมสะเตม็ศกึษาใน
ชั้นเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องนำาความรู้ที่ได้ไปช่วย
เหลือสังคม ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับ
นักเรียน ซึ่งจะทำาให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
ในบทบาทหน้าท่ีความเป็นพลเมืองคนหนึ่ง จะ
ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ทำาหน้าที่
ช่วยเหลือสังคมตามความสามารถของตนเอง ซึ่ง
เป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดของการบริการสังคม

 

บทสรุป
การบรกิารสงัคม โดยใช้กจิกรรมการเรยีน

รู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ทำาให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำาคัญของชุมชน เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สำาคัญและใกล้ตัวผู้เรียน ทำาให้

ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักและผูกพันกับท้อง
ถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่มีบทบาทในการร่วมช่วยชุมชนแก้ปัญหา และ
พัฒนานวัตกรรมต่อยอด แสดงถึงความสามารถ
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ 
การเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียน
รู้เพิ่มขึ้น เกิดมโนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์และนำาไปสูก่ารปรบัแนวคดิไตรต่รอง
มองตน ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
การคิด การตัดสินใจ การวางแผนในการทำางาน
ใหไ้ดท้ราบถงึวตัถปุระสงคใ์นการทำางานซึง่เปรยีบ
เสมือนเข็มทิศในการดำาเนินงานตลอดจนลำาดับ
ก่อนหลังในการลงมือปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้การที่
ดำาเนนิกิจกรรมภายใตก้ารทำางานเปน็กลุม่จะทำาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่เหมาะ
สมไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งของการรบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ืน่ ไดฝึ้กการใช้เหตผุลเชิงประชาธปิไตย การ
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่และผูเ้รยีนเกดิความภาคภมูใิจ
ในตนเองที่ได้มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนในการแก้ 
ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้ 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558ข)
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