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บทคัดย่อ
การบูรณาการเป็นคำาที่คุ้นเคยในทุกศาสตร์ แต่การบูรณาการนั้นไม่ใช่การผสมสิ่งใดหรือ 

หลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยปราศจากหลักการหรือความเหมาะสมบนพื้นฐานทางวิชาการ แวดวงการศึกษา 
จึงนำาคำานี้มาปรับใช้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำาว่าสะเต็มศึกษา บทความน้ีผู้เขียนมุ่งนำาเสนอแนวคิด 
การบรูณาการในนยิามของสะเตม็ศกึษาเบือ้งตน้ ซึง่จะชว่ยใหผู้อ้า่นไดข้ยายความคดิและนำาไประยกุตใ์ห้
เข้ากับงานวิชาการของตนเองตามบริบทการศึกษาไทยที่ควรจะเป็น 

คำ�สำ�คัญ: การศึกษา การประยุกต์ นิยาม องค์รวม การเรียนการสอน

Abstract
Integration as a word in, is familiar with every science. But integration is not only 

mixed up one or more together by no means of principles. It is used in educational area, 
especially STEM education. The article aims to present definition of preliminary STEM  
education expanding readers to use and imply with academic work in properly. 
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การเรียนรู้ยุคใหม่ให้ความสนใจเรื่อง
สมองกับการพัฒนาศักยภาพของคนในหลายมิติ 
โดยมคีวามเชือ่เปน็พ้ืนฐานวา่มนุษย์สามารถเรยีนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ นอกจากนี้
การให้โอกาสให้คิดและลงมือทำา สะท้อนผลการ
ทำางานของตนเองจะช่วยดึงศักยภาพการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดเรื่องน้ี
ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว หากแต่เป็นวิวัฒนาการ
ทางความคิดของสังคมที่พยายามปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัพัฒนาการทางสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

เมื่ อ สภาพสั ง คมและสิ่ ง แ วดล้ อม
เปล่ียนแปลงไป การให้ความรู้อย่างเดียวอาจ
เป็นเพียงท่องจำาเนื้อหาสาระ สอบเพื่อตัดสินผล
การเรียน และหลงลืมเนื้อหาที่เรียนมาโดยเปล่า
ประโยชน์ เน่ืองจากความรูท้ีเ่รยีนมาไมไ่ดน้ำามาใช้
ประโยชนอ์ยา่งจริงจงั แนวคิดของนักการศึกษาเริม่
วิวัฒนาการจากการคัดคนเก่งด้วยความสามารถ
ของสมองซีกซ้าย แต่ผลการวิจัยและการศึกษา
เร่ืองสมองกับการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นว่า คนเก่ง
ควรจะเป็นคนดี และมีสุนทรียะในการดำาเนินชีวิต 
สมองทั้งสองซีกควรทำางานอย่างสมดุล 

เก่ง ดี และมีสุขกับการศึกษาไทย 
ผลการแข่งขันวิชาการโอลิมปิคจาก

ตัวแทนประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  หรือคอมพิว เตอ ร์  จัด ได้ ว่ า
ประเทศไทยอยู่ในอันดับสูง แต่เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนรวมทั้งประเทศจากการประเมิน TIMSS 
หรือ PISA กลับพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนอยู่ในอันดับต่ำา รวมทั้งเมื่อพิจารณา
จากคะแนน O-NET ย่ิงย้ำาให้เห็นว่าการศึกษา
ในภาพรวมของประเทศนั้นมีคุณภาพยังไม่เป็นที่ 
น่าพอใจนัก ในขณะท่ีเยาวชนของประเทศอื่นๆ 
ล้วนพัฒนาศักยภาพไปได้เร็วและสูงขึ้น ส่วนการ

ศึกษาของประเทศยังติดอยู่ในวังวนของการสอน
เพื่อสอบ สอบเพื่อเรียนต่อ และเรียนเพื่อสอบ
เข้าทำางาน

การศึกษาที่อยู่ ในวังวนของการสอบ
แข่งขันและการท่องจำาเนื้อหา ย่อมช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจทฤษฎีแต่ไม่อาจอธิบายเข้าใจและนำาไปใช้ 
ในชวิีตประจำาวันไดจ้รงิมากนอ้ยสกัเพยีงไร Bloom 
(1956) ได้จำาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไว้
เป็น 3 พิสัย คือ พุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) และ 
จิตพิสัย (Affective domain) ซึ่งการศึกษาจะต้อง
บ่มเพาะให้เยาวชนมีทั้ง 3 พิสัย โดยเป็นไปอย่าง
สมดุล เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เป็น 
คนเก่ง คนดี และคนที่มีความสุข แต่เท่าที่ผ่าน 
ระบบการศึกษาไทยกลับให้ความสำาคัญกับ 
พทุธพิสิยัเปน็หลกัจนละเลยอกี 2 พสิยั ซึง่มคีวาม
จำาเป็นต่อการเรียน การประกอบอาชีพ และการ
ดำารงชีวิตประจำาวัน

การได้รับการเชื่อมโยงความรู้ที่ เรียน 
มาเป็นประสบการณ์ผ่านการคิดและการลงมือ 
จึงเปน็แนวคดิทางการศกึษาทีเ่ชือ่ว่า เมือ่เดก็สมัผัส 
และสมัพนัธก์บัประสบการณโ์ดยตรง กย็อ่มนำาไปสู ่
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จึงจะสร้าง
คนเก่งผ่านการศึกษา สร้างคนดีด้วยกระบวนการ
หล่อหลอมและอบรมบ่มเพาะตามปทัสถานทาง
สังคม และท้ายที่สุดเกิดสังคมแห่งการให้ สังคม
แหง่ความเอือ้อาทร ลดการแขง่ขนัมาสูก่ารแบง่ปนั 
ก็จะเกิดกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีความสุข

การบรูณาการไมใ่ช่เรือ่งใหม ่แต่เปน็
เรื่องเราต้องเข้าใจ

บ่อยครั้งที่คำาว่าบูรณาการ (Integration) 
ปรากฏตามสื่อต่างๆ รวมไปถึงการเรียนการสอน
ที่เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงของศาสตร์จากทฤษฏี
สูก่ารปฏบิตั ิการบรูณาการนอกจากเปน็วาทกรรม
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ที่สวยหรูแล้วยังสามารถส่งผลต่อการนำามาใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน ทั้งนี้การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในการดำาเนินชีวิตในแต่ละสังคม ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมามีคำาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำาว่า
บรูณาการในแวดวงการศกึษาไทยคอืคำาวา่ สะเตม็
ศึกษา (STEM education) ซึ่งมูลนิธิวิทยาศาสตร์
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science  
Foundation: NAF) เปน็ผูใ้หก้ำาเนิดคำาวา่ “STEM” 
โปรแกรมการศึกษาของมูลนิธิฯ ที่มีความสัมพันธ์
กับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

ประเทศไทยมอัีตรากำาลงัคนของบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีแนวโน้ม
ลดลง และผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาระดับมธัยมศกึษา
ตอนปลายมีความสนใจในการศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ลดลง อีกทั้งผลการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนมีแนมโน้มลดลง ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ซึง่อาจทำาให้ผู้เรยีนขาดแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งขาดการ 
เช่ือมโยงระหว่างความรู้ดังกล่าวกับชีวิตประจำา
วันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้าง 
แรง บันดาลใจและช่ วยให้ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้  
วทิยาศาสตร์อยา่งมคีวามหมาย ทัง้เปน็การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะที่จำาเป็นใน
การดำารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
อาชีพให้แก่เยาวชน และเตรียมพร้อมกำาลังคนที่มี
คุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2557) จึงเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนรูส้ะเตม็ศกึษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education)ทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ 
และประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานการณ ์
ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำาวัน 
และการประกอบอาชีพ ในระหว่างการเรียนรู้ 
ดังกล่าว ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างม ี
วจิารณญาน (Critical thinking) ทกัษะการทำางาน 
เป็นทีม (Collaboration skill) ทักษะการสื่อสาร  
(Communication skill) และความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) สะเต็มศึกษาเป็นคำาย่อจากภาษา
อังกฤษของ 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์  
(Sc i ence )  เทคโนโลยี  ( Techno logy ) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณติศาสตร ์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการ
ของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มา 
บูรณาการเข้าด้วยกันในการดำาเนินชีวิตและ 
การทำางาน 

สะเต็มศึกษา: การบูรณาการเนื้อหา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สะ เต็ มศึ กษา ไ ด้ รั บก า ร อ้ า ง อิ ง ถึ ง
กลุ่มอาชีพที่มีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
โดยเน้นการนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต และการ
ทำางาน ช่วยผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำางาน การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำาทฤษฎีหรือกฏ 
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการ
สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการ
ปฏบิตัใิหเ้หน็จรงิควบคูกั่บการพฒันาทกัษะการคดิ  
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ตัง้คำาถาม แกป้ญัหาและการหาขอ้มลูและวเิคราะห์
ขอ้คน้พบใหม่ๆ พรอ้มทัง้สามารถนำาขอ้ค้นพบนัน้
ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำาวันได้

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
โดยผู้เรียนจะได้ทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนำาความรู้มา
ออกแบบงานหรือวิธีการเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการหรอืแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวิตประจำาวนั  
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ เ ทค โน โล ยี ซึ่ ง เ ป็ น ผลผลิ ต จ าก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลักษณะ
สำาคัญของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) เปดิโอกาสใหผู้เ้รียนได้บรูณาการความรู ้ 
และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาใน
ระหว่างการเรียนรู้ (2) มีการท้าทายผู้เรียนให้ได้
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนกำาหนด (3) มี
กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ ของผู้เรียน (4) ช่วยให ้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการ
ทำากิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนกำาหนดให้ 
และ (5) สถานการณ์หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรม
มีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันของผู้เรียน
หรือการประกอบอาชีพในอนาคตทั้งน้ี STEM  
Education เป็นการจัดการศึกษามีแนวคิดและ
ลักษณะดังนี้ (ธวัช ชิตตระการ, 2555; ปาริชาติ 
ประเสริฐสังข์ และธีรศาสตร์ คณาศรี, 2560; 
Breiner, et al, 2012; Dejarnette, 2012)

1. การบูรณาการภายในวิชา เป็นการ
จดัการเรยีนรูท้ีผู้่เรยีนได้เรยีนเนือ้หาและฝกึทกัษะ
แต่ละวิชาแยกกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้คือ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไป ผู้สอนแต่ละวิชาต่าง
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามรายวิชาของตนเอง

2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาและ
ฝกึทกัษะของแตล่ะวชิาแยกกนั แตม่หีวัขอ้ (Theme) 
ทีผู่้สอนทุกวิชากำาหนดร่วมกนัและมกีารอา้งอิงถงึ
ความเชือ่มโยงระหวา่งวชิานัน้ๆ การจดัการเรยีนรู ้
แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาในวิชาต่างๆ กับสิ่งที่อยู่รอบตัว 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาและ
ฝึกทกัษะอยา่งนอ้ย 2 วิชารว่มกัน โดยกิจกรรมมกีาร 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เห็นความสอดคล้องในการจัดการเรียนรู้แบบน้ี 
ผู้สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องต้องทำางานร่วมกัน  
โดยพิจารณาเนื้อหาหรือตัวชี้ วัดท่ีตรงกันและ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาของตนเอง 
โดยให้เช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนผ่านเนื้อหาหรือตัวช้ีวัด
นั้น 

4. การบูรณาการแบบข้ามกลุ่มสาระวิชา  
(Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการ 
บูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วศิวกรรมศาสตร์ 
(E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นำาจุดเด่นของ
ธรรมชาตติลอดจนวธิกีารสอนของแตล่ะสาขาวชิา
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว

นอกจาก STEM Education จะเป็นการ 
บูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 สหวิทยาการแล้ว ยังเป็น 
การบูรณาการด้านบริบท (Context integration)  
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน ซึ่งจะทำาให้การสอน
นัน้มคีวามหมายตอ่ผูเ้รยีน ทำาใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่
ของการเรยีนนัน้ๆ และสามารถนำาไปใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจำาวันได้ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสการทำางาน 
การเพ่ิมมูลค่าและสามารถสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ การเรียนการสอน 
อย่างมีเป้าหมายตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น  
ผูส้อนตอ้งวางแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ 
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วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับระบุ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และสร้างความ
เชื่อมโยงกับวิศวกรรมศาสตร์ตามความเหมาะสม 
ควรเน้นความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับสถานการณ์

ใหม่ได้ และเน้นการสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนจะ
เรยีนรูไ้ด้ดทีีสุ่ดเมือ่ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2561) แล้วนำามา
เชือ่มโยงกบัประสบการณเ์ดมิ รวมทัง้สถานการณ์
และประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่ิงสำาคัญ มีความ 
น่าสนใจ และมีความหมายต่อผู้เรียน
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