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สะเต็มศึกษาเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชเพื่อการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหมที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ปญหาสําคัญประการหน่ึงของการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ไมประสบความสําเร็จ คือ 

ผูเรียนสวนมากไมสามารถนําองคความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สาเหตุเกิดจาก

การจัดการเรยีนรูที่มุงเนนทฤษฎีมากเกินไปทําใหผูเรียนไมมีความสุขในการเรียนเทาที่ควร ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองปรับกระบวน
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1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

 

STEM Education is learning innovation with emphasis on integration of science, technology, 

engineering, and mathematics. It focuses on knowledge application for problem solving in real life; and 

development of new production process beneficial for living and working. An important problem of learning  

in mathematics is most of learner cannot efficiently apply mathematical knowledge to real life situation. 

Since, teaching process focuses on too much theory. Learner is not happy in learning as expected. 

Consequently, teacher has to change paradigm and model of learning management in accordance with 

present context of education and learner. Here, we propose 5 strategies for learning in mathematics in 

basic education level based on STEM Education as: 1) change learning style; 2) adjust teaching method; 

3) input guiding data; 4) build inspiration; 5) challenge idea. These strategies aim to increase learning 

achievement, as well as smile and happiness in learning of teacher and learner. 

 

Keywords: STEM education, Mathematics teaching, basic education, learning management 
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1. บทนํา  
 

การจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตรในประเทศไทยมีอยูหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับกลยุทธ

และกลวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอน หากแตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดานการประยุกตใชกลับประสบความสําเร็จ

นอยมากและมีความเหล่ือมลํ้ากัน เกิดชองวางระหวางศักยภาพของผูเรียนอยางเห็นไดชัดในปจจุบัน ผูเรียนที่มีศักยภาพทาง 

การเรียนรูสูงจะสามารถซึมซับประโยชนและความสวยงามขององคความรูทางคณิตศาสตรและสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม 

ในขณะที่ผูเรียนที่มีศักยภาพดอยลงมากลับไมสามารถมองเห็นคุณคาขององคความรูเหลาน้ันได จนผูเรียนจํานวนไมนอยมอง

วิชาคณิตศาสตรเปนยาขม  

สาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศไทยไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเกิดจากการมุงเนนการจัดการเรียนรูทางทฤษฎีมากกวาการลงมือปฏิบัติ ประกอบกับบริบทของ

สังคมการศึกษาของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของภาครัฐ ผูสอนจึงมีเวลาใหกับผูเรียนนอยลง ประกอบกับ

สถานศึกษาไดนําเวลาเรียนไปจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงภาระงานของผูสอนที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการสอนตามปกติทําให

เวลาที่ใชสําหรับจัดการเรียนรูในแตละภาคเรียนลดลงจนไมสามารถจัดการเรียนรูไดครบถวนตามโครงสรางการจัดการเรียนรู

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

สะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือหน่ึงที่เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานศักยภาพ

ของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรยีนรูตางกันสามารถเรียนรูรวมกันได และเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนไดตระหนักถึงประโยชนขององคความรูตาง ๆ ที่อยูในบทเรียน ตอบโจทยไดวาเรียนรูเรื่องดังกลาวไปเพื่ออะไร อีกทั้ง

เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานเปนทีม มีระเบียบวินัย แบบแผน สามัคคี และแสดงศักยภาพในดาน

ตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนออกมาผานทางการนําเสนอ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม 

  

2. ปญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลาง

สําหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ตอมาไดมีการทบทวนหลักสูตรจนนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดสาระการเรียนรู อันประกอบดวย องคความรู ทักษะ

หรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปน 

ตองเรียนรู โดยมีการกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ไวดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

2.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา

การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

2.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควา

หาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห 

จากการกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะขางตนสรุปไดวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุงเนนใหผูเรียนไดมีการนําความรู และทักษะกระบวนการทั้งทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใชใน

การแกปญหาในชีวิตจริง โดยมีการแกไขปญหาอยางเปนระบบตามหลักตรรกวิทยา กลาวคือมีการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล 

หากแตผลเชิงประจักษดานการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยกลับไมบรรลุ

ปณิธานและเจตนารมณที่ระบุไวหลักสูตรมากเทาที่ควร ทั้งน้ี อางอิงผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

(Programme for the International Student Assessment) หรือ PISA ซ่ึงเนนคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก (PISA 
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Thailand, 2560) ปรากฏวาผลคะแนน PISA ของประเทศไทยอยูอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศในป 2012 (สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 29) และอยูอันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศในป 2015 (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558: 29) 

นอกจากน้ี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-

NET ซ่ึงจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวิชาคณิตศาสตรก็มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขาวสะทอนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 

ที่มา: CAMPAS Star (2560) 
 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ PISA และ O-NET ขางตน มีประเด็นที่ควรวิเคราะหวาปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 

ทั้งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดวางแนวทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ไวอยางเขมขน ผานการคัดกรองจากผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาเปนอยางดีโดยผานการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับ

งานวิจัยตาง ๆ และจากภาพที่ 2 ไดสะทอนปญหาสําคัญประการหน่ึงของการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรคือ ผูเรียนไม

สามารถนําความรูที่เรียนมาเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  

 
 

ภาพที่ 2 ขาวสะทอนปญหาของการศึกษาไทย 

ที่มา: ASTV ผูจัดการออนไลน (2560) 
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จากปญหาดังกลาว พออนุมานไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยขาดการบูรณาการยอมสงผลใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยง

องคความรูตาง ๆ เพื่อใชในการแกปญหาในชีวิตจริง ดังที่ผูสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับที่สูงกวา

สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในการจัดการเรียนรูคือ ผูเรียนอาจมีความสามารถในการแกปญหาดานคิดคํานวณทางเลขคณิต 

(arithmetic) พีชคณิต (algebra) หรือเรขาคณิต (geometry) แบบพื้นฐานได มีทักษะในการแกสมการ แตกลับไมมีทักษะ        

ในการแกโจทยปญหาที่มีลักษณะของการประยุกตใชองคความรูน้ัน ๆ ได 

  

3. การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 

คําวา สะเต็ม หรือ STEM เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) 

เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ถูกใชครั้งแรกโดยมูลนิธิ

วิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation: NSF) เพื่ออางถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เก่ียวของกับ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร อยางไรก็ตามมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามที่

ชัดเจนของคําวาสะเต็ม จึงสงผลใหมีการใชและใหความหมายของคําน้ีแตกตางกันออกไป เชน มีการใชคําวาสะเต็มในการ

อางอิงถึงกลุมอาชีพที่มีความเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (Hanover Research, 

2011) 

ในสวนของประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหคํา

จํากัดความของสะเต็ม (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย, 2560) ไววา สะเต็มเปนองคความรู วิชาการของศาสตรทั้งส่ีที่มีความ

เชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่อาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ทั้งน้ี 

ไดมีการสรุปประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาในหนังสือ “ความรูเบื้องตนสะเต็ม” (สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558: 6) ไว 5 ประการไว ไดแก 1) ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนพื้นฐาน 2) ผูเรียนเขาใจสาระ

วิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น 3) สงเสริมการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงกันระหวางกลุมสาระ

วิชา 4) หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) สรางกําลังคน

ดานสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ 

 ในรายงานการวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายการสงเสริมการจัดการศึกษาดานสะเต็มศึกษาของประเทศไทย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 15) กลาววา สะเต็มศึกษาเนนการเรียนรูแบบใชผลลัพธหรือสมรรถนะเปนฐาน 

(Outcome/Competency based) ดังน้ันสะเต็มศึกษาจึงเปนการเปล่ียนแนวคิดทางการศึกษาตั้งแตในคุณสมบัติที่พึง

ประสงคของผูเรียนในระดับหลักสูตรแกนกลางไปจนถึงตัวชี้วัดและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูในหองเรียน และดวย

แนวคิดของการเรียนรูฐานผลลัพธหรือฐานสมรรถนะน้ี สะเต็มจึงบมเพาะทักษะทางการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงสัญลักษณ

และนามธรรมผานการเรียนคณิตศาสตร ทักษะที่ไดจากการสะเต็มศึกษาจึงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองไดรับการบมเพาะ

ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา วัยทํางาน และในการเรยีนรูตลอดชีวิต 

การจัดการเรียนรูรูปแบบปกติทั่วไปในสถานศึกษาของประเทศไทย กําหนดบทบาทของครูใหเปนผูถายทอด 

องคความรูเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตาม บรรยากาศของชั้นเรียนสวนมากจะถูกกําหนดบทบาทของผูสอนและผูเรียนไวอยาง

ชัดเจน กลาวคือครูผูสอนจะเปนผู เขียนกระดาน และ พูดบรรยาย ประกอบเน้ือหา (chalk & talk) ในขณะที่ผูเรียนจะมี

หนาที ่ฟง ในส่ิงที่ครูพูดและ จดบันทึกตาม ที่ครูไดเขียนลงบนกระดาน (listen & follow) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยอาศัยการ ปรับรูปแบบ

วิธีเรียน ของผูเรียนและ เปล่ียนรูปแบบวิธีสอน ของผูสอน ทําใหบริบทของการศึกษาและองคความรูมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม กลาวคือจากเดิมที่บทบาทของผูสอน (chalk & talk) และบทบาทของผูเรียน (listen & follow) แยกออกจากกัน
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อยางชัดเจนจะถูกปรับใหผูสอนและผูเรียนมีการบูรณาการการเรียนรูรวมกันโดยการใชกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity)  

เปนส่ือกลาง รูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีลักษณะของการ ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผลรวมกัน (hands on & discuss) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน 

และทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอผูสอนและรายวิชา ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา 

ประภาษี และ อุทิศ อินทรประสิทธ์ิ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการวิเคราะหทางคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

และแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัด

การคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ อรธิดา สวาง และ อุทิศ อินทรประสิทธ์ิ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของ           

สะเต็มศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา ทําใหนักเรียน       

มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มหลังเรียน ( X = 9.96, S.D. = 1.83) สูงกวากอนเรียน ( X  = 7.74, 

S.D. = 1.48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร

ดานความคิดริเริ่มสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือที่ทรง

ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางดานการแกปญหา การคิด

วิเคราะห และดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกลยุทธการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน ซ่ึงอัมรินทร 

อภิรักษมาศ (2560) ไดเสนอกลยุทธการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในการบรรยายพิเศษ “สะเต็มศึกษากับการเรียนรูดวย

รอยยิ้ม” ในงาน Thailand STEM Festival 2017 เม่ือวันที่ 3 – 5 กันยายน 2560 ณ ศูนยสะเต็มศึกษาภาคกลางตอนลาง 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ไว 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง            

4) สรางแรงบันดาลใจ และ 5) ทาทายความคิด 

อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามิใชวาจะใชเพียงเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาน้ัน 

หากแตควรตองดําเนินการตั้งแตระดับปฐมวัย ผานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับทรรศนะของ เดวิด เคล็ก ที่ไดถวายบรรยายพิเศษแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี หัวขอ “สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ในการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ ฯ ดาน

การศึกษา ครั้งที่ 7 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 21) ซ่ึงมีใจความสําคัญดังน้ี 

“การจัดการศึกษาโดยวิธีสะเต็มศึกษาควรจะดําเนินการไปทั้งระบบ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการศึกษาตลอด

ชีวิต ไมใชแคในระดับชั้นใดชั้นหน่ึง การจัดการศึกษาโดยวิธีสะเต็มศึกษาตองมุงสงเสริมใหผูเรียนเขาใจและสามารถสราง

วัฒนธรรมการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเปน Smart City เปนสังคมแหงการเรียนรู” 

  

4. ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนบางประการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  
 

 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันมุงเนนการแกปญหาแบบบูรณาการโดยอาศัยทักษะและแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขาดวยกันโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคําวา “การออกแบบเชิง

วิศวกรรม” น้ีเองที่ทําใหผูสอนจํานวนมากเกิดความกังวลวาจะตองใชทักษะและองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร 

(engineering) ในการสอนซ่ึงเกรงวาจะเกินศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหผูสอนจํานวน 

ไมนอยปฏิเสธที่จะจัดการเรียนรูตามแนวทางน้ี 
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 ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ไมวาในระดับ

ครูผูสอนหรือระดับผูบริหารสถานศึกษามีอยูหลายประการ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

4.1 ความเขาใจวา “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” คือส่ิงเดียวกัน ทั้งที่ “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” น้ัน  

มีความแตกตางกันและเปนอิสระตอกันอยางส้ินเชิง ดังเหตุผลตอไปน้ี 

     4.1.1 สะเต็มศึกษาเปนช่ือของรูปแบบการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษาไมใชวิชา และสะเต็มศึกษาไมใช

หลักสูตร แตเปนเพียง “ชื่อ” ของรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงเทาน้ัน ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการปฏิบัติจึงเปน 

“ผูสอน” ไมใชผูเรียน สะเต็มศึกษาจัดวาเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงของครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับผูเรียนของตน  

โดยที่ผูเรียนจะเปนผูที่รับการเรียนรูดวยวิธีการที่ชื่อวาสะเต็มจากผูสอน กลาวคือ ใชสะเต็มในการสอนผูเรียน ไมใชสอนผูเรียน

ใหรูจักสะเต็ม 

     4.1.2 โครงงานมีลักษณะของความเปนวิชา เม่ือโครงงานมีลักษณะของความเปนวิชา จึงตองมีการวัดผล

ประเมินผล ไมวาจะเปนโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร หรือโครงงานอ่ืนใดก็ตาม ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการ

ปฏิบัติจึงเปน “ผูเรียน” ไมใชผูสอน ในการศึกษาโครงงานน้ีบทบาทของผูสอนจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูเรียนและทํา

หนาที่ในการวัดผลประเมินผล ส่ิงสําคัญประการหน่ึงของโครงงานก็คือหากผูเรียนไมสามารถทําโครงงานไดสําเร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด จะสงผลใหผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึงตางจากการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาที่ผูเร ียนสามารถ 

ทําคะแนนผานเกณฑการประเมินไดแมวางานที่ไดรับมอบหมายน้ันจะสําเร็จหรอืไมก็ตาม 

จากความแตกตางของ “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” ดังที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาทั้งสองคําน้ันมีความ

แตกตางและเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตามผูสอนสามารถบูรณาการสะเต็มศึกษากับโครงงานเขาดวยกันได กลาวคือผูสอนใช 

สะเต็มศึกษาในการสอนโครงงานและผูเรียนทําโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงผลของโครงงานที่ออกมาในขั้นตอน

สุดทายก็จะเรียกวา “โครงงานสะเต็ม” 
 

4.2 ความเขาใจวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาตองไดผลผลิตเปนส่ิงประดิษฐในข้ันตอนสุดทาย ดังที่

กลาวขางตนวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันมุงเนนการบูรณาการองคความรูใหผูเรียนสามารถนําทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไมมีสวนใดเลยที่ระบุวา

หลังจากจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาแลวจะตองไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากงานประดิษฐในขั้นตอนสุดทายของการ

จัดการเรียนรู ดังตัวอยางกิจกรรมสะเต็มของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

     4.2.1 กิจกรรมเลนลอวงกลม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปนกิจกรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ศึกษาการเคล่ือนที่ของวัตถุที่มีลักษณะเปนวงลอ เชน หวงยาง ลอรถยนต ดังภาพที่ 3 ซ่ึงกิจกรรมน้ีไม

ปรากฏชิ้นงานใด ๆ จากผูเรียนเน่ืองจากวัสดุที่ใชเปนอุปกรณสําเร็จรูปทั้งหมด 
 

                                         
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมสะเต็ม “เลนลอวงกลม” 
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     4.2.2 กิจกรรมศรลมชวนคิด ช้ีทิศบอกทาง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) เปน

กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในการออกแบบศรลมจากวัสดุที่กําหนด ดังภาพที่ 4 ซ่ึงกิจกรรมน้ีปรากฏชิ้นงานเปน 

ศรลมในขั้นตอนสุดทายที่ไดจากการประดิษฐของผูเรียน 

 

                                        
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมสะเต็ม “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” 
 

     4.2.3 กิจกรรมสเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ดี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปน

กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟ (colligative property) ของสารละลายทําให

ของเหลวเปล่ียนสภาพเปนเกล็ดนํ้าแข็ง ดังภาพที่ 5 ซ่ึงกิจกรรมน้ีปรากฏชิ้นงานเปนเครื่องดื่มเกล็ดนํ้าแข็ง (สเลอป) แตไมได

เกิดจากการประดิษฐของผูเรียน 
 

                                                
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมสะเต็ม “สเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ด”ี 

 

 จากตัวอยางกิจกรรมสะเต็มขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันไมจําเปนตองเกิดชิ้นงาน 

ในขั้นตอนสุดทาย หรือแมหากเกิดเปนชิ้นงานในขั้นตอนสุดทายแตชิ้นงานน้ันก็ไมจําเปนตองเกิดจากการประดิษฐ 
 

4.3 ความเขาใจวาตองนําความรูดานวิศวกรรมศาสตรในการสอนผูเรียน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เปนเพียงหน่ึงในองคประกอบในการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผูสอนไมจําเปนตองใชองคความรูที่ลึกซ้ึงดานวิศวกรรมศาสตร  

ไมวาจะเปนการคํานวณหรือการลงมือปฏิบัติมาใชกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงแคกระตุน สรางเสริม ผลักดัน

ใหผูเรียนไดรูจักริเริ่มการออกแบบโครงสรางของการทํากิจกรรมน้ันใหมีความสมบูรณ 

 

5. ตัวอยางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อสรางรอยย้ิมโดยใชแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

การจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตรในประเทศไทยมีอยูหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับกลยุทธ

และกลวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอน ในบทความน้ีผูเขียนจะขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริม



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียน และเสริมสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรูดาน

คณิตศาสตรใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูสอนและตอรายวิชาที่ศึกษา 

ตัวอยางหน่ึงที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยคือ  

การใหผูเรียนทองสูตรคูณ ตั้งแตแม 2 แม 3 จนถึงแม 12 และเม่ือถึงเวลาที่ครูจัดการเรียนรูเรื่องการคูณจํานวนเต็มก็มักจะตั้ง

คําถามที่มีคําตอบที่ถูกตองไดเพียงคําตอบเดียว เชน 6  8 มีคาเทาใด ซ่ึงผูเรียนจะตองตอบวา 48 จึงจะเปนคําตอบที่ถูกตอง 

แตเม่ือครูถามคําถามน้ีกับผูเรียนในชั้นเรียนหน่ึงซ่ึงอาจมีมากถึง 40 – 60 คน ก็จะมีผูเรียนอยูเพียงกลุมหน่ึงที่มีศักยภาพดาน

การเรียนคณิตศาสตรตอบคําถามน้ีและไดรับคําชมเชยจากครู จากน้ันครูก็อาจจะผานคําถามน้ันไปในขณะที่ ผูเรียนรายอ่ืน 

อาจกําลังทองสูตรคูณอยูและไมสามารถตอบคําถามไดทัน เหตุการณน้ีจึงอาจนําไปสูความคิดที่มีอคติจากนักเรียนกลุมน้ี ไมวา

จะเปนอคติกับครูผูสอนรวมไปถึงเกิดอคติกับวิชาคณิตศาสตรในที่สุด 

แตหากเปล่ียนการถามผูเรียนจาก 6  8 มีคาเทาใด เปนการถามวามีจํานวนเต็มบวกคูใดบางที่มีผลคูณเทากับ 48 

จะพบวานอกจาก 6  8 แลวยังมีจํานวนเต็มอีกหลายคูที่มีผลคูณเทากับ 48 เชน 1  48, 2  24, 3  16, 4  12           

เปนตน ซ่ึงคําตอบเหลาน้ีลวนเปนคําตอบที่ถูกทั้งส้ิน และทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพดานคณิตศาสตรในระดับปานกลางหรือ

ระดับต่ําสามารถตอบคําถามไดถูกตองเชนกัน รอยยิ้มบนใบหนาของผูเรียนที่ไมชอบวิชาคณิตศาสตรก็จะเกิดขึ้นอยางที่ไมเคย

ปรากฏมากอน และผลพลอยไดจากการตั้งคําถามในลักษณะเชนน้ีคือเปนการปูพื้นฐานดานการแยกตัวประกอบของจํานวน

เต็มใหกับผูเรียนไดอีกดวย 

ตัวอยางขางตนน้ีเปนกระบวนการ ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน และสรางแรงบันดาลใจ ใหกับผูเรียนที่อาจมีทัศนคติ

ดานลบกับวิชาใดวิชาหน่ึงมีทัศนคติที่ดีขึ้น ทําใหผูเรียนเหลาน้ันเกิดรอยยิ้มจากการเรียนรู เม่ือรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหนาของ

ผูเรียนก็จะสงผลใหการจัดการเรียนรูในวิชาเหลาน้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู ความคึกคะนองก็จะเกิดขึ้น กลาวคือเม่ือผูเรียนไดคําถามที่มีเงื่อนไขบังคับ

จนทําใหตอบคําถามน้ันยากขึ้นก็จะทําใหเกิดเปนความสนุกขึ้นมาแทนที่ เชน หากครูตองการคําตอบวา 6 X 8 เทาน้ันเพื่อให

ไดผลคูณเทากับ 48 ซ่ึงในขณะน้ีมีผูเรียนตอบคําถามอยางหลากหลาย ครูสามารถเพิ่มเงื่อนไขบังคับไววา “จํานวนเต็มบวกคูใด

ที่มีผลคูณเทากับ 48 และมีผลบวกเทากับ 14” ก็จะนําไปสูคําตอบที่ครูตองการไดในที่สุด ซ่ึงการตั้งคําถามลักษณะเชนน้ี

เรียกวาการ “ทาทายความคิด” 

ในการจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาจะทําใหรูปแบบการจัดการเรียนรูในลักษณะดั้งเดิมคือ chalk & talk ของครู 

และ listen & follow ของผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงไป กลาวคือจากเดิมที่ครูมีบทบาทเปนผูนําหรือผูชี้นํา และผูเรียนเปนผู

ปฏิบัติตาม เปล่ียนมาเปนผูเรียนคือผูที่แสดงความคิดในการแกปญหา ในขณะที่ครูจะเปล่ียนบทบาทมาเปนพี่ เล้ียง มีหนาที่ 

“ปอนขอมูลนําทาง” และ “แนะนําแตไมชี้นํา” เชน เม่ือผูเรียนไมสามารถคํานวณความยาวดานตรงขามของรูปสามเหล่ียมมุม

ฉากไดเน่ืองจากไมทราบวาตองใชองคความรูดานใด ครูสามารถแนะนําใหใชทฤษฎีบทปทาโกรัสหรืออัตราสวนตรีโกณมิติแลว

ใหผูเรียนเลือกนําไปใชแกปญหา ดังตัวอยางผลจากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรซ่ึงสรางความสุขใหกับผูเรียนในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน 

 

ในดานการวัดผลประเมินผลจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ซ่ึงในบางครั้งอาจมีผูเรียนที่มีศักยภาพดาน

คณิตศาสตรดอยกวาผูเรียนรายอ่ืนและไมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จได ผูสอนก็อาจใชการสัมภาษณผูเรียนรายน้ันแทนได 

ดังตัวอยางในภาพที่ 7 เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมว่ิงเปยวเที่ยวดาวเคราะหในการจําลองระบบสุริยะจักรวาลในระยะจริงใหอยู

ในพื้นที่ที่จํากัดไว ซ่ึงจําเปนตองใชทักษะทางคณิตศาสตรดานการเปล่ียนหนวยและการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

 

                                  
 

ภาพที่ 7 สวนหน่ึงของกิจกรรม “ว่ิงเปยวเที่ยวดาวเคราะห” 

 

กิจกรรมดังกลาวน้ี ผูสอนจําลองขนาดของดวงอาทิตยใหเหลือเพียงลูกฟุตบอลพลาสติกเสนผานศูนยกลางยาว 20 

เซนติเมตร และกําหนดอัตราสวนที่ระยะ 1 มิลลิเมตรตอ 6,960 กิโลเมตร ผูเรียนจะตองออกแบบระบบสุริยะจักรวาลจาก

ขนาดจริงใหเหลือขนาดไมเกินพื้นที่ที่ผูสอนกําหนดไว ซ่ึงผลปรากฏวามีผูเรียนอยูกลุมหน่ึงไมสามารถทํากิจกรรมน้ีไดสําเร็จ

เน่ืองจากไมสามารถเทียบบัญญัติไตรยางศได แตเม่ือผูสอนใชวิธีการสัมภาษณผูเรียนกลุมน้ีวาหากเปลี่ยนแบบจําลองของ 

ดวงอาทิตยจากลูกฟุตบอลใหเหลือเพียงลูกเทนนิสแลวจะสามารถสรางแบบจําลองน้ีไดหรือไม ผูเรียนกลุมน้ีใหคําตอบวา 

ไมสามารถสรางแบบจําลองไดเพราะขนาดของดาวพุธจะเล็กเกินกวาที่จะใชดินนํ้ามันปนได โดยผูเรียนไดสังเกตขนาดของ

แบบจําลองดาวพุธของผูเรียนกลุมอ่ืน จากการตอบคําถามของผูเรียนกลุมที่ไมสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จแตสามารถตอบ

คําถามที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของกิจกรรม ทําใหผูสอนสามารถใหคะแนนกับผูเรียนกลุมน้ีแทนได ถึงแมวาจะไม

สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จก็ตาม  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 235 

 หลังจากที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมสะเต็มจนเสรจ็ส้ิน ผูสอนยังสามารถนําขอคําถาม หรือประเด็นที่เกิดขึ้นระหวางการ

ทํากิจกรรมสะเต็มของผูเรียนในการออกแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนไดอีกครั้งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหกับผูเรียนไดอีกทางหน่ึงดวย 

 

6. บทสรุป 
 

การจัดการเรียนรูในยุคปจจุบันซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของบริบทในสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยี

ที่นับวันจะยิ่งเจริญรุดหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหสังคมการศึกษาของโลกมีการแขงขันสูงและเปนสังคมที่ต องการการเรียนรู

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะกระบวนการเรียนรูดานคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนากําลังคนดานความคิดและตรรกวิทยา ผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับรูปแบบของการจัดการเรียนรูและกระบวน

ทัศนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการศึกษาและบริบทของผูเรียนในยุคปจจุบัน ที่ผูเรียนมีความตองการ

การเอาใจใส การรับฟงความเห็นตาง และการใหความสําคัญจากผูสอนมากกวาการออกคําส่ังและการตําหนิ ซ่ึงสะเต็มศึกษา

เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพอยางหน่ึงในการจัดการเรียนรูในสังคมปจจุบัน 

ดังน้ัน ผูสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับควรใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากําลังศักยภาพของผูเรียนและเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยบูรณาการรูปแบบการ

จัดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนผานกลยุทธการจัดการเรียนรู 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธี

สอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อสรางรอยยิ้มและความสุขในสังคมแหงการเรียนรู

รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน   
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