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บทคัดย่อ
บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อนาเสนอแนวคิดการเรียนการสอนแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้ องกับสไตล์การเรียนรู้ของ Kolb ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนาแนวคิดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนตามบริบทที่ควรจะเป็ น ด้ วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ได้ รับอิทธิพลจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้จึงขยายตัวและส่งผ่านสู่สงั คมได้ อย่างสะดวก
และรวดเร็ว จึงก่อให้ เกิดการปรับตัวของผู้เรียนต่อการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล สามารถสืบเสาะค้ นคว้ าหาความรู้และสร้ างเสริมประสบการณ์ได้
อย่ างหลากหลายรูปแบบ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนจึงต้ องทันสมัยและเท่าทันกับสภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ มาบูรณาการเข้ ากับชีวิตจริง คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาได้ และอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ การเรียนการสอน
เชิงรุกตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็ นวิถีของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่พัฒ นาผู้เรียนในลักษณะองค์รวม ทาให้ ผ้ ูเรียนได้ มีพั ฒนาการ
ทางการเรียนอย่างสมดุล ผู้เรียนมีบทบาทในการสร้ างความรู้ โดยต้ องคิดเอง ลงมือทา ตรวจสอบความรู้ และสรุปเป็ นมโนทัศน์ของตนเอง
ผู้สอนมีบทบาทในการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ สร้ างแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนค้ นพบความรู้ด้วยตนเองตามสไตล์
การเรียนรู้
คาสาคัญ: การเรียนรู้ สะเต็มศึกษา การบูรณาการ ทักษะที่จาเป็ น ความรู้ สไตล์การเรียนรู้
Abstract
This article aims to present the concept of STEM education and Kolb’s learning styles beneficial to the application of teaching
and learning methods in accordance with instructional contexts. As social and cultural contexts in the 21st century are influenced by
the revolution of information technology, knowledge is now expanded and transferred rapidly into society. Learners therefore need
to adapt themselves to access information, search for knowledge and gain various experiences. The concept of instructional practices
also requires more up-to-date and compatible with changing learning environments. Learners, moreover, should be able to integrate
acquired knowledge with real life as well as knowing how to think, act, solve problems and live in society happily. STEM
education is a holistic approach which makes learners meet a balance of learning and have responsibility to construct the body of
knowledge through self-thinking, doing, evaluating and concluding to gain their own concept. In STEM education, teachers play an
important role in creating an atmosphere contributed to learning and giving a learning inspiration in order to help learners discover
knowledge by themselves with their learning styles.
Keywords: Learning, STEM Education, Integration, Necessary Skills, Knowledge, Learning Styles

บทนา
เมื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ อาศัยความรวดเร็วของข้ อมู ล
ข่าวสาร การเผยแพร่ความรู้ท่อี ยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย
หรือ สื่อ ประสม จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิด การปรั บ เปลี่ ย นวิธีการ
เรียนรู้ ความรู้ได้ รับการแพร่กระจายและส่งผ่านเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ท บนพื้ นฐานของความสะดวก ความรวดเร็ว

ความประหยัด และการเข้ าถึงข้ อมู ลสารสนเทศได้ ทุก ที่
ทุกเวลา (Nuangchalerm, 2014) ทุกคนจึงมีสิทธิในการ
ผลิตและบริโภคข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเสรี หากแต่ต้องใช้
วิจารณญาณในการเสพข้ อมูลที่มีความน่ าเชื่อถือ ผู้เรียน
ต้ องปรับตัว กับ ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่มีอ ย่ างมหาศาล พั ฒ นา
กระบวนการคิดและหาวิธีการที่จะนาความรู้ท่ีจาเป็ นมา
ปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น (Nuangchalerm, 2015a) ใน
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ความเป็ นจริงแล้ ว ความรู้ต่างๆ ไม่ใช่ ศาสตร์ท่ีแยกอย่าง
เดี่ยวๆ หากล้ วนแต่มคี วามสัมพันธ์กนั ในลักษณะองค์รวม
(Holistic Approach) ทั้งนี้ การศึกษาที่ผ่านมากลับแยกย่อย
ความรู้ให้ ด่งิ เดี่ยว และสร้ างความรู้ให้ แปลกแยกจากชีวิต
ประจาวัน โดยการมุ่งเน้ นให้ ท่องจาเนื้อหาที่ลึกซึ้ง และไม่
สอดคล้ องกับการนาไปปฏิบตั ิ
การเรี ย นรู้ท่ี มุ่ ง เนื้ อหามากเกิน ไปอาจท าให้ ผู้ เรี ย น
หลงใหลในทฤษฎีท่ยี ากต่ อการนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
บางครั้งการเรียนแบบแยกส่วน (Reductionist Approach)
ทาให้ การศึ ก ษานั้ น แยกย่ อ ย และขาดการเชื่ อมโยงกับ
ศาสตร์ท่ีสัม พั น ธ์กัน การเรีย นรู้แ บบนี้ จะทาให้ เกิด การ
เรียนรู้แบบรับ (Passive Learning) อาจส่งผลให้ เกิดการ
กลืนกลายความคิดหรือตกเป็ นเหยื่อทางข้ อมูล ขาดการ
ไตร่ตรองกับสารสนเทศและวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งต่างๆ
รอบตัว ในขณะที่การเรียนรู้แบบรุก (Active Learning)
จะทาให้ ผ้ เู รียนได้ มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ ร่วมคิด
ร่วมทา และร่วมนาพาความสาเร็จ
การเรี ย นรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่ ง เน้ น ที่ก ารสร้ างแรง
บันดาลใจ การตั้งป้ าหมายเพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดความสาเร็จ
ทางการเรี ย น ทั้ง นี้ การที่จ ะประสบความส าเร็จได้ ต้ อ ง
อาศัยทั้งเครื่องมือและวิธกี าร และทักษะที่จาเป็ น การคิ ด
ได้ แก่ การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) การ
คิ ด สร้ างสรรค์ (Creative Thinking) การคิ ด อย่ างมี
วิ จ ารณญาณ (Critical Thinking) วิธี ก ารท างาน ได้ แ ก่
การท างานร่ ว มกั น (Collaboration) และการสื่ อ สาร
(Communication) เครื อ่ งมื อในการทางาน ได้ แ ก่ การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) และการรู้สารสนเทศ
(Information Literacy)

การเรียนรู้น้ ีสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน ส่งผล
ทาให้ การเรียนรู้เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มี ค วามน่ าสนใจและมี ป ระสิท ธิผ ลมาก
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนยังได้ ฝึกฝนทักษะการสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ การแก้ ปัญหา การให้
เหตุผลต่างๆ ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการ
ร่วมด้ วย (Chanprasert, 2014)
ผู้สอนต้ องผนวกองค์ประกอบสาคัญของการเรียนการ
สอน 2 ด้ าน คือ ด้ านบริบท (Context) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนเอง และด้ านเนื้อหา (Content)
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความรู้หลัก และนอกจากนี้จาเป็ นต้ องให้
ผู้เรียนได้ ลงมือ ปฏิบัติจริง ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม อภิป ราย
และสื่อสารเพื่ อ น าเสนอผลงาน คล้ า ยกับ แนวทางการ
เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน (Project-Based Learning: PBL)
เป็ นการเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based
Learning: PBL) และการเรียนรู้ โดยใช้ การออกแบบเป็ น
ฐาน (Design-Based Learning) (Siripatrachai, 2013)
สะเต็มศึ กษาผนวกการเรียนรู้บนฐานการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์เข้ าไปด้ วย ส่งผลทาให้ นักเรียนได้ เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ จริง สืบเสาะหาความรู้และวิจัยด้ วย
ตนเอง มีความกระตือรือร้ น รู้สกึ สนุก พึงพอใจและอยาก
เข้ ามามีส่วนในการทากิจกรรมเพิ่ มขึ้นด้ วย (Prasertsang
and Kanasri, 2017) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่บูรณาการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับ
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์สามารถพัฒนา
ความรู้ ความเข้ า ใจ และฝึ กทั ก ษะด้ านวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้ นาความรู้ออกแบบ
ชิ้ นงานหรื อวิ ธีก าร เพื่ อตอบสนองความต้ อ งการ หรื อ
การเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา
แก้ ปั ญ หาที่เกี่ย วข้ อ งกับ ชี วิต ประจาวัน (Saengpromsri,
Nuangchalerm and Chantiratikul, 2015)
แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีกาลังได้ รับความสนใจกัน
การจั ด การเรีย นการสอนตามแนวทางสะเต็มศึ กษา
อย่ างมากในปั จจุ บั น เป็ นแนวคิ ด การจัด การเรีย นรู้ท่ีมี
โดยการบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
การบู ร ณาการเนื้ อหาและทั ก ษะด้ า นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ผ่ านการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
คณิ ต ศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เรีย กว่ า
โครงงานเป็ นฐานส่ ง ผลให้ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นใน
“สะเต็มศึกษา” โดยที่วิชาทั้งสี่ในสะเต็มศึกษานี้ล้วนแต่
รายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น (Han, Capraro and Capraro,
เป็ นวิชาที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ มีความรู้ความสามารถที่จะ
2015) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทาให้
ด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มี ก าร
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญ หาที่เกิดขึ้นในชีวิต
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว มีความเป็ นโลกาภิวัฒ น์ สังคม
ประจาวันได้ สามารถสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกได้ มากขึ้น
ตั้ ง อยู่ บ นฐานของความรู้ และเต็ม ไปด้ วยเทคโนโลยี
และเห็นความสาคัญของการเรียนสะเต็มศึกษา (Tseng,
ที่นับวันยิ่งเจริญ ก้ าวหน้ าขึ้นไป (Thananuwong, 2013)
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ข่าวสารข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ าด้ วยกันได้ ดี และมีความ
เข้ าใจผู้อ่นื
2. นักคิดสรุปความ (Convergent) สามารถใช้ เหตุผล
เลื อ กค าตอบที่ดีท่ีสุด เพี ย งหนึ่ งค าตอบ สามารถในการ
แก้ ปัญหาและการตัดสินใจ ไม่ใช้ อารมณ์ ตลอดจนประยุกต์
แนวความคิ ด ไปสู่การปฏิบั ติ ได้ ดี แต่ มั ก จะเป็ นคนที่มี
จินตนาการน้ อย
3. นักซึมซับ (Assimilator) สามารถใช้ หลักเหตุผ ล
วิ เ คราะห์ ข่ า วสารข้ อมู ล ชอบท างานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
นามธรรมและเชิงปริมาณ งานที่มีลักษณะเป็ นระบบและ
เชิงวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนอย่ างมีระบบ มีจุดอ่อนที่
ไม่ค่อยสนใจที่จะเกี่ยวข้ องกับผู้คนและความรู้สกึ ของผู้อ่นื
4. นักปรับตัว (Accommodator) สามารถเรียนรู้ได้ ดี
ที่สุด โดยผ่ านประสบการณ์ จ ริง มีก ารปรับ ตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบ
งานศิลปะ ชอบงานที่เกี่ยวข้ องกับผู้คน มีความสามารถ
ในการปฏิบั ติ ง านให้ บรรลุ ต ามแผน ชอบการเสี่ย ง ใช้
ข้ อเท็จจริงตามสภาพการณ์ปัจจุบนั
สไตล์การเรียนรูต้ ามแนวคิด Kolb
สไตล์ ก ารเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด Kolb เกิ ด จากความ
สัม พั น ธ์ 2 มิ ติ คื อ การรั บ รู้ (Perception) และการจั ด
การเรียนรู้เหล่ านี้จะเกิดขึ้นได้ กต็ ่อเมื่อผู้สอนเป็ นคน
กระบวนการ (Processing) โดยกระบวนการเรียนรู้เป็ นผล
ออกแบบและจัด บรรยากาศการเรีย นการสอนที่เอื้อ ให้
มาจากวิธกี ารหรือช่องทางที่บุคคลรับรู้แล้ วจัดกระบวนการ
ผู้ เรี ยนได้ แ สดงศั กยภาพของตนเอง บู ร ณาการศาสตร์
สิ่งที่ได้ รับรู้น้ัน วิธกี ารที่บุคคลรับรู้มี 2 ประเภท คือ ผ่าน
ต่างๆ โดยยึดหลักการทางานของสมองสองซีกและความ
ประสบการณ์รูป ธรรมหรือประสบการณ์ตรง (Concrete
แตกต่ างระหว่ างบุค คล นั บเป็ นการเรียนทั้งเชิงรับ และ
Experience) และผ่ า นความคิ ด รวบยอดหรื อ มโนมติ
เชิงรุกตามแนวคิดการเรียนรู้องิ ประสบการณ์ (Experiential
ที่เป็ นรูป ธรรม (Abstract Conceptualization) บางคนมี
Learning) Kolb (2014, pp. 31-61) ที่ จ าแน กการ
กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active
เรียนรู้ของผู้เรียนออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
Experimentation) บางคนอาจถนัด การเรียนรู้การสังเกต
1. นักคิดหลากหลายมุมมอง (Divergent) สามารถ
แล้ วสะท้ อนเป็ นการเรี ย นรู้ (Reflective Observation)
เรียนรู้ได้ ดีในงานที่ใช้ การจินตนาการ การคิดนอกกรอบ
การเรียนการสอนจึงมีท้งั ความรู้และจินตนาการ การซึมซับ
การสร้ างมุมมองที่หลากหลาย ความคิดใหม่ๆ และรวบรวม
และปรับ เปลี่ ย นความรู้ผ่ านประสบการณ์ ต รงแล้ วสรุป
ออกมาเป็ นมโนทัศน์ของตนเอง (รูปที่ 1)

Chang, Lou and Chen, 2013) การจัดการเรียนการสอนนี้
ยั ง ท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการทางานกลุ่ ม เรีย นรู้ด้ วยความ
สนุกสนาน ได้ สบื ค้ นข้ อมูลโดยการลงมือปฏิบตั ิ นอกจากนี้
การเรีย นรู้แ บบสะเต็ม ศึ กษาเป็ นวิธีก ารเรียนรู้ท่ีช่วยให้
ผู้เรีย นสามารถพั ฒ นาทั้งด้ านอารมณ์ สังคม สติปั ญ ญา
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ใช้
ทักษะที่จาเป็ นในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้ วยตนเอง
เกิดความเข้ าใจอย่ างแท้ จริง ไม่ ใช่ แ ค่ ท่องจาอย่ างเดีย ว
(Nuangchalerm, 2015b) ผู้ เรี ย นได้ ต รวจสอบความรู้
พื้ นฐาน ใช้ จิน ตนาการ ศึ กษาค้ นคว้ า ส ารวจตรวจสอบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละออกแบบการแก้ ปั ญ หา ท าให้
นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้ องกับสไตล์ การเรียนรู้ต าม
แนวคิด Kolb ที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รียนได้ พัฒนาตนเองตามหลักการ
ทางานของสมอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
ได้ อย่างรอบด้ าน
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รูปที่ 1 สไตล์การเรียนรู้ตามแนวคิด Kolb

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
ความมุ่งหมายเพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั้ง 4 สาขาวิชา
โดยผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถ
กระทาได้ ทุกระดับของการศึกษา ถ้ าหากว่าผู้สอนมีความรู้
และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ สามารถที่จะเชื่อมโยงหลักสูตร
สู่การเรียนการสอนให้ เป็ นรูปธรรมได้ ผู้สอนต้ องวิเคราะห์
สไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ สอดรับกับกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้เรียนแต่ละคนล้ วนมี
ความแตกต่ า งและมี ศั กยภาพในการเรี ย น ดัง นั้ น การ
เริ่มต้ นจากสร้ างความสนใจในประเด็นปัญหา พัฒนาทักษะ
การคิ ด และตั้ ง ค าถาม ลงมื อ ท าเพื่ อ ตรวจสอบติ ด ตาม
ปรับปรุงแก้ ไข และนาเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็ น
การเรี ย นทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุก ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้
อิงประสบการณ์ (Kolb, 2014, pp. 40-69) สอดคล้ องกับ
The Institute for the Promotion of Teaching Science
and Technology (IPST) (2014) และ National Research
Council (2011) ที่ได้ นาเสนอการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไว้ ดังนี้
1. การระบุปั ญ หา (Problem Identification) การทา
ความเข้ าใจปั ญหา การวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้ อจากัดของ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้จักกาหนดขอบเขตของ
ปั ญหา ซึ่งจะนาไปสู่การสร้ างชิ้นงานหรือวิธกี ารแก้ ปัญหา
นั้น
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2. การรวบรวมข้ อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ปัญหา (Related Information Search) การรวบรวมข้ อมูล
สารสนเทศ ประสบการณ์เดิมและความรู้ท่ีมาจากแหล่ ง
สารสนเทศต่ างๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องกับแนวทางการแก้ ปัญหาและประเมิน
ความเป็ นไปได้
3. การออกแบบวิธกี ารแก้ ปัญหา (Solution Design)
การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล และแนวคิ ด ที่เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อการ
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธกี ารในการแก้ ปัญหา ทั้งนี้ เป็ นผล
มาจากการใช้ ประสบการณ์เดิมและต่ อยอดความรู้ โดย
อาศั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การแก้ ปั ญ หาสร้ า งสรรค์
ด้ วยการคิดหลากหลายและใช้ กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานของข้ อจากัดและเงื่อนไขตาม
สถานการณ์ท่กี าหนด
4. การวางแผนและดาเนินการแก้ ปัญ หา (Planning
and Development) การลาดับขั้นตอนต่ างๆ เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานนั้นเป็ นตามแผนที่ได้ วางไว้ ลงมือสร้ างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธกี ารเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาโดยอาศัยทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
5. การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขวิธกี าร
แก้ ปั ญ หาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design
Improvement) การทดสอบและประเมิ น ชิ้ นงาน หรื อ
วิธกี ารแก้ ปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงไร หากยัง
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ไม่ บรรลุตามที่คาดหวังก็ต้องวางแผนและพั ฒนาชิ้นงาน
นั้นให้ ดยี ่งิ ขึ้นตามความเหมาะสม
6. การน าเสน อวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ ห า ห รื อ ชิ้ น งาน
(Presentation) การน าเสนอแนวคิ ด และขั้ น ตอนการ
แก้ ปัญหาของการสร้ างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธกี ารอย่าง
เป็ นระบบและเป็ นวิทยาศาสตร์ ให้ ผ้ อู ่นื เข้ าใจกระบวนการ
และผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาต่อไป
เมื่อพิจารณาแล้ วพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษากับสไตล์การเรียนรู้ของ Kolb มีความสัมพันธ์กนั
ทั้งมิตกิ ารรับรู้ และกระบวนการ (รูปที่ 2) ซึ่งผู้เรียนจะได้

คิดวางแผนและออกแบบ ลงมือทา ตรวจสอบ ปรับปรุง
ตัดสินใจ และนาเสนอผลงานตนเอง เป็ นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ท่ีจาเป็ นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้
ผู้ เรี ย นได้ เกิด การรั บ รู้ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการท างาน
ร่วมกัน เข้ าใจความคิดตนเองและผู้อ่นื ผ่านวิธกี ารสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ คิดอย่างมีวิจารณญาณกับข้ อมูลและคิด
สร้ างสรรค์ผ ลงานเพื่ อแก้ ปั ญ หา ผู้ เรี ย นก็จ ะเกิด ความ
งอกงามทางด้ านการจัดกระบวนการกับข้ อมูล ขยายความรู้
และปรับเป็ นมโนทัศน์ทางการเรียนด้ วยตนเอง

รูปที่ 2 การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษากับมิติการเรียนรู้ของ Kolb

บทบาทผูเ้ รียนและผูส้ อน
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษากับมิติการ
เรีย นรู้ข อง Kolb (รูป ที่ 2) สะท้ อนให้ เห็น ว่ า ผู้ เรีย นมี
บทบาทสาคัญในการสร้ างความรู้ โดยต้ องคิดเอง ลงมือทา
ตรวจสอบความรู้ และสรุปเป็ นมโนทัศน์ของตนเองผ่ าน
การรับรู้ของอวัยวะรับความรู้สกึ และมีการจัดกระบวนการ

ต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาหรือสร้ างชิ้นงานตามที่สถานการณ์
กาหนด ขณะเดียวกันผู้สอนก็มีบทบาทสาคัญอย่ างยิ่งใน
การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้ างแรงบันดาลใจ
ในการเรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนค้ นพบความรู้ด้วยตนเองตาม
สไตล์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 บทบาทผู้เรียนและผู้สอนตามสไตล์การเรียนรู้ Kolb
สไตล์การเรียนรู ้
บทบาทผูส้ อน

นักคิดหลากหลายมุมมอง
(Divergent)

นักคิดสรุปความ
(Convergent)

นักซึมซับ
(Assimilator)

นักปรับตัว
(Accommodator)

 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ การคิดผู้เรียน
 ตั้งคาถามและกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
 ให้ กาลังใจและเสริมแรงการเรียนรู้
 แนะนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้เรียน
 ตั้งคาถามและกระตุ้นการคิดผู้เรียน
 เชื่อมโยงทฤษฎีและข้ อสรุป
 ให้ กาลังใจและเสริมแรงการเรียนรู้
 แนะนาเทคนิควิธกี ารนาเสนอข้ อมูลแก่ผ้ เู รียน
 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้แก่ผ้ เู รียน
 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ้ เู รียน

 ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนรู้จักการทางานร่วมกับกลุ่ม
 มอบหมายงานแก่ผ้ เู รียนให้ ทาเป็ นกลุ่ม
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับเพื่อน
 ตั้งคาถามตามความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน
 พัฒนาทักษะการสื่อสารแก่ผ้ เู รียน

 เสริมแรงการเรียนรู้ผ้ เู รียน
 พัฒนาทักษะการสื่อสารแก่ผ้ เู รียน
 พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงแก่ผ้ เู รียน

สรุป
























บทบาทผูเ้ รียน
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่จี าเป็ น
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เปิ ดมุมมองที่หลากหลาย
มีจิตประชาธิปไตย
พัฒนาทักษะการคิดของตนเอง
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลสารสนเทศอย่าง
หลากหลายและประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม
หมั่นสังเกตและฝึ กตั้งคาถาม
หาเทคนิคและวิธกี ารที่สามารถสรุป
ความสาคัญของเนื้อหาสาระ
พัฒนาทักษะการนาเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ด้วยการลงมือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อนและสังคม
ทากิจกรรมที่แปลกใหม่ในเชิงสร้ างสรรค์
พัฒนาทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน
ทากิจกรรมสร้ างสรรค์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนและ
สังคม
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ฝึ กนาเสนอและเปิ ดโอกาสตนเองในการ
เรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ
ตั้งคาถามและเข้ าร่วมวิพากษ์ประเด็นที่ตน
สนใจ
ทากิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ
ทากิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณประโยชน์
ทากิจกรรมที่หลากหลาย
พัฒนาทักษะทางสังคม
หมั่นสังเกตและตั้งคาถามกับปรากฏการณ์
เข้ าถึงแหล่งเรียนรู้และนาเสนอข้ อมูลอย่าง
สร้ างสรรค์

ถนัดอาจไม่เหมือนกันเสียทุกคน ผู้สอนจึงมีบทบาทและ
หน้ าที่ในการกระตุ้นพั ฒ นาการอย่ างรอบด้ านให้ เกิดกับ
การเรียนรู้ยุคปั จจุ บันให้ ความสาคัญกับกระบวนการ ผู้ เรี ย นโดยน าแนวคิ ด ของ Kolb มาใช้ เพื่ อ อธิบ ายการ
สร้ างความรู้ท่ผี ้ ูเรียนต้ องคิดและลงมือทาอย่างสร้ างสรรค์ เปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่นาไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้ อง
ผ่านการสร้ างมุมมองที่หลากหลาย อภิปราย แลกเปลี่ยน กับนโยบายการศึกษาของชาติท่ีมุ่งให้ เกิดการบูรณาการ
ความคิดเห็นและนาเสนอข้ อมูลกับกลุ่มเพื่อน และประยุกต์ ศาสตร์ท้งั ผู้สอนและผู้เรียนให้ มที กั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษ
สิ่ง ที่ค้ น หาร่ วมกัน เหล่ านั้ น มาออกแบบเป็ นกิจ กรรมที่ ที่ 21
สามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาได้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทความนี้จึงได้ นาเสนอแนวคิดของ Kolb ที่สัมพั นธ์
จึงเป็ นเรื่องที่ผ้ ูสอนต้ องใส่ใจ โดยไม่ ละเลยถึงศักยภาพ กับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึ กษา เพื่ อให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย ความสนใจและความ
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ผู้ส อนได้ น าไปปรับใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมตามบริบทของ
ผู้เรียน แนวคิดสไตล์การเรียนรู้ของ Kolb สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สมองกับ
การเรียนรู้ และการเรีย นรู้แ บบองค์รวม สามารถน าไป
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ มคี วามรู้ ความสามารถ และ
คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ได้ อย่ างไรก็ตาม ผู้สอนต้ อง
พึ ง ระลึ กเสมอว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภาพและสามารถ
พั ฒนาได้ หากผู้สอนวิเคราะห์ และเข้ าใจผู้เรียนเป็ นราย
บุคคลได้ ผู้สอนก็จะสามารถออกแบบการเรียนการสอน
และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อย่างมืออาชีพ ผู้เรียน
ก็จะเข้ าใจในตนเองและพัฒนาศักยภาพได้ ตรงตามความ
เป็ นจริงและสิ่งที่ควรจะเป็ นไป
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