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กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษามจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการในการประยุกต์ใช้องค์ความ
รู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาทั้งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต และให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ท่ีได้เรียนในชั้นเรียนกับนวัตกรรมต่าง ๆ ใน
ชวีติประจ�าวันได้ นอกจากนีก้จิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็
ศึกษายังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอีกด้วย

ในวนัศุกร์ที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา สาขาฟิสกิส์ 
สสวท. ได้มโีอกาสเป็นตวัแทนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวสะเตม็ศกึษาให้กบับคุลากรภายใน สสวท. เพือ่เป็นการเผย
แพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเตม็พร้อมทัง้เป็นการทดลองใช้กจิกรรมสะเตม็ทีส่าขาฟิสกิส์
พัฒนาขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนั้น คือ “กิจกรรมสะเต็ม
หรรษา: ลูกโป่งน�้าบันจีจัมป”์ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่น�าเสนอใน
บทความนี้ โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากการอธิบายเกี่ยวกับนิยาม 
ทีม่าและความส�าคญัของสะเตม็ศกึษาก่อน เพือ่ให้ท่านผูอ่้านมี
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศกึษาภายใต้แนวคิดของสาขาฟิสกิส์ สสวท. จากนัน้จงึจะกล่าว
ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
สะเต็มศึกษาเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดของนักการศึกษา

กลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า นักเรียนทุกคนควรได้รับความรู้ความเข้าใจ
และทกัษะกระบวนการทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสมเพื่อน�าไปใช้ประกอบการคิดและการตัดสินใจในการ

ด�ารงชวีติอยู่ในสงัคม ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
ให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป สะเต็มศึกษาจึงให้ความส�าคัญกับ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ  ในชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะปัญหาในเรือ่งการ
รกัษาสิง่แวดล้อม การขาดแคลนแหล่งพลงังาน การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลสุขพลานามัย ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการหาแนวทางแก้ปัญหา 

สะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ี
ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการ
ทั้งสามวิชาผ่าน กระบวนการการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering design process) สะเตม็ศกึษาไม่ได้มุง่เน้นเพยีง
เนื้อหาสาระ ทักษะ และกระบวนการที่จ�าเป็นในการท�าความ
เข้าใจและแสวงหาองค์ความรู ้แต่สะเตม็ศกึษาได้ให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการในการน�าความรู้เหล่านี้มาใช้ประกอบการคิด 
ค้นหา และคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตและการท�างานอีกด้วย

กระบวนการการออกแบบทางวศิวกรรมศาสตร์ ได้มีการน�า
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และก�าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า กระบวนการเทคโนโลยี (Technological 
process) ประกอบด้วยการท�างาน 7 ขั้นตอน คือ 

1. ก�าหนดปัญหาหรอืความต้องการ (Identify the problem, 
need or preference)

2. รวบรวมข้อมูล (Information gathering to develop 
possible solutions)

3. เลือกวิธีการ (Selection of the best possible solu-
tions)

4. ออกแบบและปฏิบัติ (Design and making)
5. ทดสอบ (Testing to see if it works)
6. การปรับปรุง (Modification and improvement)
7. ประเมินผล (Assessment)

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
ได้ริเร่ิมและส่งเสรมิให้มีการน�ากิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
สะเตม็ศกึษามาใช้ในห้องเรยีนเพือ่เป็นทางเลอืกหน่ึงในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

สแกนโค้ดนี้เพื่อชม
ภาพเคลื่อนไหว
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ข้ันตอนหน่ึงที่มีความส�าคัญในกระบวนการออกแบบ
วิศวกรรมศาสตร์คือ “การเลือกวิธีการในแก้ปัญหา” เป็นขั้น
ตอนทีส่ะท้อนให้เหน็ว่า แนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
นั้นสามารถเป็นไปได้หลากหลายวิธี แต่การท่ีจะได้มาซึ่งวิธีที่
ดทีีส่ดุนัน้จ�าเป็นจะต้องใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยเีข้าช่วย ตัวอย่างเช่น ปัญหาขยะพลาสตกิทีย่าก
ต่อการย่อยสลาย ซึ่งนักวิจัยได้คิดค้นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและท�าจากวสัดธุรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นการผลติพลาสตกิ
จากมันส�าปะหลัง ข้าวโพด หรือเกล็ดปลา ในกระบวนการการ
แก้ปัญหานี้ นักสะเต็มศึกษาไม่เพียงแค่ให้ความสนใจแค่เพียง
องค์ความรู้ที่อธิบายว่า พลาสติกคืออะไร ผลิตอย่างไร เท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อหาค�าตอบว่าจะต้องใช้วัสดุและวิธีการผลิต
พลาสติกอย่างไรจึงจะท�าให้พลาสติกที่ได้ความแข็งแรงที่สุด มี
ความยดืหยุน่สงูทีส่ดุ ประหยดัต้นทนุในการผลติมากทีส่ดุ และมี
รปูลกัษณ์น่าใช้งานท่ีสดุ ค�าตอบของปัญหาเหล่านีม้คีวามส�าคญั
ต่อการผลิตพลาสตกิทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอย่างมาก เพราะ
ว่าการที่จะให้พลาสติกที่ผลิตขึ้นมาเหล่านี้เข้าไปสู่การผลิตใน
เชงิอตุสาหกรรมได้นัน้ พลาสตกิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเหล่า
นีจ้ะต้องสามารถแข่งขนักบัพลาสตกิที่ใช้อยู่ในปัจจบุนัได้ทัง้ใน
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและราคา

ตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม: ลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์
กจิกรรมลกูโป่งน�า้บนัจจีมัป์เป็นตวัอย่างหนึง่ของกจิกรรม

การเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาทีผู่เ้ข้าร่วมกจิกรรมจะได้เรียนรู้
แบบบูรณาการหลากหลายวชิา ทัง้เน้ือหาทางด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยความลึก ความเชื่อมโยง และ
ความครอบคลมุของเนือ้หานัน้ จะข้ึนอยู่กับผู้ออกแบบกจิกรรม
เองว่าจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาในการศึกษาหาความ
รู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด ส่วนทักษะการแก้ปัญหาทาง
วศิวกรรมศาสตร์อยู่ในรปูของการแก้ปัญหาภายใต้ความท้าทาย
ในการออกแบบเชอืกบนัจจีมัป์ทีด่ทีีส่ดุ เหมาะสมทีส่ดุ ประหยัด
ทีสุ่ด และปลอดภยักบัตวัผู้เล่นมากทีสุ่ด ในส่วนนี ้ผู้เขยีนจงึขอ
เริ่มต้นกล่าวถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดบันจีจัมป์ 
ซึ่งเป็นความรู้ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรจะได้ท�าการศึกษาก่อน
การลงมือออกแบบเชือกบันจีจัมป์ จากนั้นจะเป็นการน�าเสนอ
ตัวอย่างกิจกรรมลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์ที่สาขาฟิสิกส์ จัดขึ้นในวัน
ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และในส่วนสุดท้ายของบทความนี้ 

ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวคิดที่ได้จากการจัดกิจกรรมลูกโป่งน�้า
บันจีจัมป์

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบันจีจัมป์
ในการออกแบบเชอืกส�าหรบับนัจจีมัป์นัน้ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

จ�าเป็นจะต้องสืบค้นหาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้
ในการท�าเชือกบันจีจัมป์ โดยเฉพาะสารประกอบพอลิเมอร์ใน
รูปแบบของยาง (เช่น ยางพารา, ยางสังเคราะห์ และยางกึ่ง
สังเคราะห์) เส้นใย (เช่น ผ้าฝ้าย, นุ่น, ใยมะพร้าว, และปอ) 
และพลาสติก ซึ่งความรู้เหล่านี้ ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนวิชา
เคมี นอกจากความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการท�าเชือกแล้ว ผู้
ออกแบบบนัจจีมัป์ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัการ
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ความยาวที่สปริงยืดออก

ขีดจำกัดการแปรผันตรง
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุน

จุดแตกหัก

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึง
และสภาพยืดหยุ่นของสปริงหรือเชือก

ก. ก่อนสปริงถูกดึง

ข. สปริงถูกยืดจนใกล้ขีดจ�ากัดสภาพยืดหยุ่น

ค. สปริงถูกยืดจนเกินขีดจ�ากัดสภาพยืดหยุ่น

สภาพยืดหยุ่นของสปริงหรือเชือกที่กระท�าโดยแรงขนาดต่าง ๆ
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วัดความสูงของตึกโดยไคลโนมิเตอร์ (Clinometer)แต่ละกลุ่มต่างระดมความคิด

การสั่งซื้อวัสดุส�าหรับสร้างเชือกบันจีจัมป์

วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�าเชือกบันจีจัมป์

เสนอแนวทางในการพัฒนา

ตัวอย่างวัสดุและใบรายการสินค้า

เกณฑ์การให้คะแนน

แต่ละกลุ่มต่างออกแบบและสร้างสรรค์

ถกัทอเพือ่ให้เชอืกมคีวามแข็งแรงทนทาน
ขึน้ ความแขง็แรงทนทานของเชอืกนีเ้อง
ทีม่ส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาท่ีปรากฏใน
หนงัสอืเรยีนฟิสกิส์ในเรือ่งสภาพยดืหยุน่
ของวตัถ ุและการเปลีย่นรปูพลงังาน โดย
ความรู้ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับการกระโดด
บันจีจัมป์ คือในการกระโดดบันจีจัมป์ จะ
มกีารเปลีย่นจากพลงังานศกัย์โน้มถ่วงไป
เป็นพลังงานจลน์ และในที่สุดก็เปลี่ยน
เป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเกิดเป็นแรงที่
กระท�าต่อเชอืกและตวัผูก้ระโดด ซึง่จะส่ง
ผลต่อการยืดและการขาดของเชือก ดัง
นั้น ก่อนการ กระโดดบันจีจัมป์ จ�าเป็น
ที่จะต้องให้มีการชั่งน�้าหนักของตัวผู้เล่น 
เพ่ือให้สามารถค�านวณแรงที่เกิดขึ้นและ
ระยะทีเ่ชอืกยืดออกได้อย่างถกูต้องเหมาะ
สม นอกจากนีก้ารเลอืกบรเิวณในการมดั
เชอืกบนัจจีมัป์กบัตวัผูเ้ล่นกม็คีวามส�าคญั
ต่อความปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวัผูเ้ล่น 
ดงันัน้การกระโดดบันจีจัมป์จงึมคีวามเชือ่ม
โยงกบัความรูท้างชวีวทิยาท่ีเก่ียวข้องกบั
สรรีะของร่างกายไม่ว่าจะเป็น โครงกระดกู
และกล้ามเนือ้ นอกจากเนือ้หาวชิาการดงั
ที่ได้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้จัดกิจกรรม
ยังสามารถเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสบืเสาะเพือ่ศกึษา
ประวัติความเป็นมาของกีฬาบันจีจัมป์ 
หรือสืบค้นหาสาเหตุว่า เหตุใดกิจกรรม
ทีม่คีวามเสีย่งตายทัง้หลายจงึได้รบัความ
นยิม เพือ่ศกึษาว่ากจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง
ตายมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใดใน
ร่างกายและฮอร์โมนเหล่านั้นสง่ผลอย่าง
ไรกับร่างกายมนุษย์ ท�าให้เกิดความสุข
และความสนุกได้อย่างไร

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมลูกโป่งน�้า
บนัจีจัมป์ ในการท�ากิจกรรมลกูโป่งน�า้บนั
จจีมัป์ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมต้องท�างานร่วม
กนัเป็นทมี โดยแบ่งผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเป็น 

6 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน สมาชกิกลุม่ต้องช่วย 
กันออกแบบเชือกในการปล่อยบันจีจัมป์ 
ของลูกโป่งน�้าที่มีมวล 1.5 กิโลกรัม ให้
ตกลงมาจากตึกสูง 3 ชั้น โดยลูกโป่งต้อง
เคล่ือนตวัลงมาให้อยู่ใกล้กบัพืน้มากทีส่ดุ

โดยไม่แตกและไม่แตะพืน้ แต่ละกลุม่ได้รบั
งบประมาณเป็นเงินจ�านวน 3,000 บาท 
ส�าหรับการวางแผนจัดซื้อวัสดุท่ีน�ามา
ท�าเชือก ผู้จัดกิจกรรมได้เตรียมตัวอย่าง
และรายการราคาของวัสดุต่าง ๆ ไว้ให ้
วัสดุแต่ละชนิดมีราคาไม่เท่ากันขึ้นกับ
ความยดืหยุน่และความยากง่ายในการใช้
ประกอบเป็นเชือกบันจีจัมป์ การก�าหนด
งบประมาณและราคาสินค้าเพื่อให้ผู้เข้า

7

5

3

1

8

6

4

2

นิตยสาร สสวท.28



ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ควบคู่กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ามา
ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุเพื่อให้การบริหารจัดการงบ
ประมาณที่มีอยู่จ�ากัดให้คุ้มค่ามากที่สุด

เมือ่ทกุกลุม่ได้ออกแบบเชอืกส�าหรบับนัจีจัมป์เสรจ็เรยีบร้อย
แล้ว ตัวแทนกลุ่มต้องออกมาน�าเสนอแนวทางในการพัฒนา
เชอืกส�าหรบัปล่อยบนัจจีมัป์ เวลาในการน�าเสนอประมาณกลุ่ม
ละ 10 นาที โดยน�าเสนอใน 3 หัวข้อหลัก คือ 

1. วิธีการวัดความสูงของตึกและความสูงของตึกที่วัดได้ 
2. เหตุผลในการเลือกวัสดุมาท�าเป็นเชือกบันจีจัมป์
3. เหตุผลในการเลือกความยาวของเชือกบันจีจัมป์
หลักจากการน�าเสนอจึงจัดการแข่งขันปล่อยลูกโป่งน�้า

บนัจจีมัป์ทัง้หมด 3 ครัง้ โดยภายหลงัการปล่อยแต่ละครัง้ แต่ละ
กลุม่จะมโีอกาสในการปรบัแก้ผลงานทัง้สิน้ 15 นาท ีส่วนคะแนน
การแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) คะแนนการปล่อยลูกโป่ง
น�้าบันจีจัมป์ 2) คะแนนการบริการจัดการงบประมาณที่ให้ และ 
3) คะแนนการน�าเสนอผลงาน

แนวคิดที่ได้จากการจัดกิจกรรมลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์ จุด
มุง่หมายหลกัของการออกแบบกจิกรรมลกูโป่งน�า้บนัจจีมัป์เพือ่
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกจากการ
ท�ากิจกรรม ซึ่งพบว่ากิจกรรมลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์เป็นกิจกรรม
ที่สนุก เข้าใจง่าย เห็นผลเร็ว และท้าทายความสามารถของผู้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากผู้
เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส
สัมผัสและทดสอบคุณสมบัติของเชือกที่หลากหลาย นอกจาก
น้ียังได้เรียนรู้ว่า ในชีวิตจริงนั้นมีข้อจ�ากัดในการแก้ปัญหาอยู่
จ�านวนมาก ในที่นี่คือ วัสดุที่ใช้ งบประมาณ ความอ่อนแอของ
ลูกโป่งน�้า และเวลาในการแก้ปัญหา กิจกรรมนี้จึงท�าให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งต้องมี
การวางแผน มกีารศกึษาหาความรู ้และมกีารน�าความรูท้ี่ได้น้ัน
มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวทางและวิธีการในการ
แก้ปัญหา กิจกรรมลูกโป่งน�้าบันจีจัมป์จึงเป็นกิจกรรมตามแนว
สะเต็มศึกษากิจกรรมหนึ่งที่สาขาฟิสิกส์ สสวท. แนะน�าให้ท่าน
ผู้อ่านทีเ่ป็นครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้ลองน�าไปประยกุต์
ใช้ประกอบการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน หรอืลองน�าแนวคดิการ
จดักจิกรรมสะเตม็น้ีไปออกแบบและพฒันากจิกรรมสะเตม็อ่ืน ๆ

จะเหน็ได้ว่าการจดักจิกรรมสะเตม็นัน้ ไม่ได้ยุง่ยากซบัซ้อนแต่
เพียงอย่างใด วัสดอุปุกรณ์ทีใ่ช้สามารถหาได้ง่ายและมอียูร่อบตวั แต่ละ
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ภาพตัวอย่างการแข่งขัน
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