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การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM) สาหรับเด็กปฐมวัย
ชลาธิป สมาหิโต*
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผล
ต่อการดาเนินชีวิตและการเตรียมพัฒนาบุคลากรของมนุษย์ให้มีศกั ยภาพสอดคล้องสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไป ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆมีมากมาย จากการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เด็กหรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมี
ครูผ้สู อนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรูต้ ่างๆเหล่านั้น มาเป็นการศึกษาที่เด็กหรือผู้เรียนสามารถที่จะ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง
ต่างๆที่เด็กสนใจ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต เป็นต้น ดังนัน้ สิ่งที่ครูผ้สู อนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู้ ที่จะทาให้เด็กรู้วธิ ีการสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีวิจารณญาณใน
การเลือกพิจารณาข้อมูลทีเ่ ป็นความรู้ที่มีประโยชน์
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
หรือ STEM เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทีบ่ ูรณาการกลุ่มสาระและทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระ
อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยนาลักษณะธรรมชาติของแต่
ละสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะที่สาคัญและจาเป็นอีกทั้งยังตอบสนองต่อการดารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบนั และโลก
อนาคตอีกด้วย ลักษณะของ STEM มีดังต่อไปนี้
ตัวอักษรตัวแรกของ STEM คือ S มาจากคาว่า Science หรือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระที่ศกึ ษา
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรูโ้ ดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ที่จะ
ประกอบด้วยขั้นตอน
1. ขั้นการสร้างความสนใจ เป็นขั้นของการนาเข้าสู่บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดจากตัว
ผู้เรียน หรือ อาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในขณะอภิปรายหรือทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผ้สู อน
ไม่ควรบังคับให้เด็กยอมรับประเด็นปัญหาที่ครูสนใจ ซึ่งตัวอย่างจัดกิจกรรมที่ครูผ้สู อนสามารถจัดเพื่อ
กระตุ้นให้ผ้เู รียนเกิดความสนใจมากขึน้ ได้แก่ สาธิต ทดลอง เล่าเรื่อง ทัศนศึกษา เป็นต้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2. ขั้นสารวจและการค้นหา เมื่อมีข้อคาถามแล้ว ก็มกี ารวางแผนการหาคาตอบ กาหนด
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลงมือเก็บข้อมูล ในการวางแผน การลงมือปฏิบัติให้ได้คาตอบ
ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การทดลอง เป็นต้น
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นาข้อมูลมาแปลผล สรุปผล
4. ขั้นขยายความรู้ เป็นการนาความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
ขึ้น
5. ขั้นการประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด
บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้นอกจากจะมีส่วนทาให้ผ้เู รียนได้นาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม STEM แล้ว บทบาทของวิทยาศาสตร์ใน STEM ยังมีส่วนในการ
ช่วยพัฒนาให้ผ้เู รียนมีทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญในการสืบค้นข้อมูลความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้
ตัวอักษรตัวทีส่ องของ STEM คือ T มาจากคาว่า Technology หรือ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาระที่
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปญ
ั หา การพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์เรา ดังนัน้ คาว่า เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เท่านั้น แต่ยงั หมายถึง
กระบวนการแก้ปัญหาอีกด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุ
ขั้นตอนในกระบวนการทางเทคโนโลยีประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้
1. กาหนดปัญหาหรือความต้องการ
2. รวบรวมข้อมูล โดยอาจจะรวบรวมข้อมูลจากตารา วารสาร บทความ อินเทอร์เนต
3. เลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา
4. ออกแบบและปฏิบัติการ
5. ทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึน้ สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่
6. ปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นจะปรับแก้ไขส่วนใด
7. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้า
ยังมีปัญหาก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้จะพัฒนาให้ผ้เู รียนได้พัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นเหตุ
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เป็นผล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสัยความรอบคอบ ความเพียรไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวหรือ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะทากิจกรรม
ตัวอักษรตัวทีส่ ามของ STEM คือ E มาจากคาว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง
วิศวกรรมในที่น้หี มายถึง การออกแบบ การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ต่างๆมา
สร้างสรรค์ออกแบบผลงานภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ใน STEM จะเกีย่ วข้องสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร์
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.กาหนดปัญหา หรือความต้องการ
2.หาแนวทางการแก้ปัญหา
3.ลงมือปฎิบัติเพื่อแก้ปัญหา
4.ทดสอบและประเมินผล
ซึ่งผู้อ่านอาจจะพบว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์จะมีข้นั ตอนคล้าย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การออกแบบทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาทีห่ ลากหลายแล้ววิเคราะห์
แนวทางทีเ่ หมาะสมที่สุดซึ่งอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องที่สุด (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2557)
บทบาทของวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยความเพียร ความ
รอบคอบ
ส่วนตัวอักษรตัวสุดท้ายใน STEM คือ M มาจาก Mathematics หรือ คณิตศาสตร์ สาหรับสาระ
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จะครอบคลุมเรื่องจานวนและกระบวนการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
บทบาทของคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
การคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอให้ผ้อู ื่นเข้าใจได้
จะเห็นว่าเมื่อผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แล้วนามาจัดกิจกรรมบูรณาการนัน้ จะทาให้ผ้เู รียนได้พฒ
ั นาด้าน
ต่างๆที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ผ้เู รียนจะได้นาความรูใ้ น
สาระต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้จริง ได้พัฒนาทักษะการคิด และคุณลักษณะที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม และ ทักษะการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
(STEM) สามารถจัดได้ตงั้ แต่ในเด็กปฐมวัย ซึ่งโดยทั่วไป การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นระดับปฐมวัย
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มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่ครูผู้สอนจะต้องเน้นเพื่อให้มีลักษณะเป็น
กิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนขึ้น คือ จะต้องเน้นให้เด็กได้แก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการต่างๆ ที่เป็นทักษะกระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบของ 4 สาระ มา
สร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือออกแบบวิธีการภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่กาหนด โดยอาจจะมี
รายละเอียดทีป่ รับเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ เช่น ในสาระวิทยาศาสตร์ที่จะจัด
ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ได้เสนอแนะว่า
กระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในการตั้งคาถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ
2. การสารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สารวจ สืบค้น หรือทดลองและ
บันทึกผลการสารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งในทักษะกระบวนการที่ใช้ในการสารวจ
ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลนี้
3. การตอบคาถามทีต่ ั้งขึน้ โดยใช้ผลจากการสารวจตรวจสอบมาสร้างคาอธิบายที่มีเหตุผล
4. การนาเสนอผลการสารวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีทีเ่ หมาะสมกับวัยและความสามารถ
นอกจากนีใ้ นสาระวิทยาศาสตร์จะเน้นในทักษะกระบวนการที่เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ได้แก่ ทักษะการสังเกต
การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล การจาแนกประเภท การพยากรณ์ การคานวณ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
สรุป
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก การเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมในการ
ดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบนั จึงมีความจาเป็น การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง 4 สาระจะช่วย
ส่งเสริมให้ผ้เู รียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นดังกล่าว การจัดการศึกษาแบบบูรณา
การ STEM สามารถนามาจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้ โดยครูผ้สู อนจะต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้
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