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การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร ์และ คณิตศาสตร์ (STEM) ส าหรับเด็กปฐมวยั 

ชลาธิป สมาหิโต* 

 การเปล่ียนแปลงของยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผล

ต่อการด าเนนิชีวิตและการเตรียมพัฒนาบุคลากรของมนุษย์ให้มีศกัยภาพสอดคล้องส่ิงที่เปล่ียนแปลง

ไป ความรู้เก่ียวกับส่ิงต่างๆมีมากมาย จากการศึกษาในรูปแบบเดมิที่เดก็หรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมี

ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรูต้่างๆเหล่านั้น มาเป็นการศึกษาที่เด็กหรือผู้เรียนสามารถที่จะ

สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง

ต่างๆท่ีเด็กสนใจ สืบคน้ข้อมูลจากอินเทอร์เนต เป็นต้น ดังนัน้ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้

พัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู ้ที่จะท าให้เด็กรู้วธิีการสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีวิจารณญาณใน

การเลือกพิจารณาข้อมูลทีเ่ป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์  

 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 

หรือ STEM เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทีบู่รณาการกลุ่มสาระและทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระ

อันได้แก่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยน าลักษณะธรรมชาติของแต่

ละสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรยีนรู้

และพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอีกทั้งยังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบนัและโลก

อนาคตอีกด้วย ลักษณะของ STEM มีดังต่อไปน้ี 

 ตัวอักษรตัวแรกของ STEM คือ S มาจากค าว่า Science หรือ วิทยาศาสตร ์ซ่ึงเป็นสาระที่ศกึษา

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาตริอบตัว ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรใ์ห้กับผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียน

ได้เกิดการเรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการที่เรยีกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ที่จะ

ประกอบด้วยข้ันตอน 

1. ขั้นการสร้างความสนใจ เป็นขั้นของการน าเข้าสู่บทเรียน ซ่ึงอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดจากตัว

ผู้เรียน หรือ อาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดข้ึนในขณะอภิปรายหรือท ากจิกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงครูผู้สอน

ไม่ควรบงัคับให้เด็กยอมรบัประเดน็ปัญหาที่ครูสนใจ ซ่ึงตัวอย่างจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนสามารถจัดเพ่ือ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากข้ึนได้แก่ สาธิต ทดลอง เล่าเรื่อง ทศันศึกษา เป็นต้น  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาปฐมวัยศกึษา ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัตกิาร การจัดกจิกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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2. ขั้นส ารวจและการค้นหา เมื่อมีข้อค าถามแล้ว ก็มกีารวางแผนการหาค าตอบ ก าหนด

แนวทางในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ลงมือเก็บข้อมูล ในการวางแผน การลงมือปฏบิัติให้ได้ค าตอบ

ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การทดลอง เป็นต้น  

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น าข้อมูลมาแปลผล สรุปผล  

4. ขั้นขยายความรู้ เปน็การน าความรู้มาเช่ือมโยงกับความรู้เดมิหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเตมิ

ข้ึน 

5. ขั้นการประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนไดเ้กิดการ

เรียนรู้อะไรบา้ง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด  

 บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ (STEM) น้ีนอกจากจะมีส่วนท าให้ผู้เรียนไดน้ าความรูท้าง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม STEM แล้ว บทบาทของวิทยาศาสตรใ์น STEM ยังมีส่วนในการ

ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมทีักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ คิดอย่างเปน็เหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มทีักษะที่ส าคัญในการสืบค้นข้อมูลความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้

ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานทีต่รวจสอบได้  

 ตัวอักษรตัวทีส่องของ STEM คือ T มาจากค าว่า Technology หรือ เทคโนโลย ีซ่ึงเป็นสาระที่

เกี่ยวกบักระบวนการแก้ปญัหา การพัฒนาส่ิงต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของมนุษย์เรา ดังนัน้ ค าว่า เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรปู โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ เท่านั้น แต่ยงัหมายถึง

กระบวนการแก้ปัญหาอีกด้วย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุ

ขั้นตอนในกระบวนการทางเทคโนโลยีประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้ 

1. ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 

2. รวบรวมข้อมูล โดยอาจจะรวบรวมข้อมูลจากต ารา วารสาร บทความ อินเทอรเ์นต 

3. เลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา 

4. ออกแบบและปฏบิัติการ 

5. ทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่าช้ินงานหรือวิธีที่สร้างข้ึนสามารถแกป้ัญหาไดห้รือไม่ 

6. ปรบัปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ว่าช้ินงานหรือวิธีท่ีสร้างข้ึนจะปรับแก้ไขส่วนใด 

7. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สรา้งข้ึนสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม ่ถ้า

ยังมปีัญหากจ็ะต้องปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

บทบาทของเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ (STEM) นี้จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 

แก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดอย่างเปน็เหตุ
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เป็นผล อีกทั้งยังเปน็การพฒันานิสัยความรอบคอบ ความเพียรไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวหรือ

ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม  

 ตัวอักษรตัวทีส่ามของ STEM คือ E มาจากค าว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึง

วิศวกรรมในที่นี้หมายถึง การออกแบบ การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยเปน็การใช้องค์ความรู้ต่างๆมา

สร้างสรรค์ออกแบบผลงานภายใต้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขท่ีก าหนด ซ่ึงบทบาทของเทคโนโลยแีละ

วิศวกรรมศาสตรใ์น STEM จะเกีย่วข้องสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี  

1.ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ  

2.หาแนวทางการแก้ปัญหา  

3.ลงมือปฎบิัติเพ่ือแกป้ัญหา  

4.ทดสอบและประเมินผล  

ซ่ึงผู้อ่านอาจจะพบว่ากระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมศาสตรจ์ะมีขั้นตอนคล้าย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การออกแบบทางเลือกเพื่อแกป้ัญหาทีห่ลากหลายแล้ววิเคราะห์

แนวทางทีเ่หมาะสมที่สุดซ่ึงอาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีถูกตอ้งที่สุด (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2557) 

 บทบาทของวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ (STEM) จะช่วยสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การ

คิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดเป็นระบบ อีกทั้งยงัเปน็การฝึกนิสัยความเพียร ความ

รอบคอบ  

 ส่วนตัวอักษรตัวสุดท้ายใน STEM คือ M มาจาก Mathematics หรือ คณิตศาสตร์ ส าหรับสาระ

และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจ์ะครอบคลมุเร่ืองจ านวนและกระบวนการ การวัด เรขาคณิต 

พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเปน็ และ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 บทบาทของคณิตศาสตร์ในการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ (STEM) จะช่วยสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา 

การคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะการคิดสรา้งสรรค ์ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

 จะเห็นว่าเมื่อผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ แล้วน ามาจัดกิจกรรมบูรณาการนัน้จะท าใหผู้้เรียนได้พฒันาด้าน

ต่างๆท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจะได้น าความรูใ้น

สาระต่างๆมาประยกุตใ์ช้ได้จริง ได้พัฒนาทักษะการคดิ และคุณลักษณะท่ีผู้เรยีนจะได้มีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม และ ทักษะการสื่อสาร 

การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และ คณติศาสตร์ 

(STEM) สามารถจัดได้ตัง้แต่ในเด็กปฐมวยั ซ่ึงโดยทั่วไป การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้นระดบัปฐมวัย
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มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่ครูผู้สอนจะต้องเนน้เพื่อให้มีลักษณะเป็น

กิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนข้ึน คือ จะต้องเนน้ให้เด็กไดแ้กป้ัญหา โดยใช้องค์ความรู้และทักษะ

กระบวนการต่างๆ ที่เป็นทักษะกระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบของ 4 สาระ มา

สร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือออกแบบวิธีการภายใต้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจจะมี

รายละเอียดทีป่รบัเพื่อให้สอดคล้องกับพฒันาการของเด็กในช่วงวัยน้ี เช่น ในสาระวิทยาศาสตร์ที่จะจัด

ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ได้เสนอแนะว่า

กระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์จะประกอบด้วย  

1. การมีส่วนรว่มในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ  

2. การส ารวจตรวจสอบเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ส ารวจ สืบค้น หรือทดลองและ

บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับวัย ซ่ึงในทกัษะกระบวนการที่ใช้ในการส ารวจ

ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลนี้   

3. การตอบค าถามทีต่ั้งข้ึนโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล 

4. การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีทีเ่หมาะสมกับวยัและความสามารถ 

นอกจากนีใ้นสาระวิทยาศาสตร์จะเนน้ในทักษะกระบวนการที่เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ได้แก่ ทักษะการสังเกต 

การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล การจ าแนกประเภท การพยากรณ์ การค านวณ การหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  

                                              สรุป 

สังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก การเตรยีมบคุคลให้มีความพร้อมในการ

ด าเนินชีวติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบนัจึงมีความจ าเปน็ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และ คณติศาสตร์ (STEM) ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่าง 4 สาระจะช่วย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรยีนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นดังกล่าว การจัดการศึกษาแบบบูรณา

การ STEM สามารถน ามาจัดให้กับเดก็ปฐมวัยได้ โดยครูผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยน้ี 
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