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ท�ำไมถึงต้องใช้ STEM น่ำจะเป็นค�ำถำม

ส�ำหรับหลำยๆ คน ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้มีผู้ให้ค�ำตอบไว้ในหลำก

ทัศนะ ขอเล่ำเกี่ยวกับต้นต�ำรับก่อนครับ ผลจำกกำรเรียนรู้

จำกควำมล้มเหลวอย่ำงต่อเนื่องด้ำนระบบและกำรจัดกำร

ศึกษำของประเทศมหำอ�ำนำจอย่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 

นักวิชำกำรจ�ำนวนมำกของสหรัฐมีควำมเชื่อว่ำกำรจัดกำร

เรียนรู้ในแนวทำงแบบ STEM นี้จะเป็นกุญแจหลักที่มีควำม

จ�ำเป็นส�ำหรับกำรตอบสนองต่อสภำวกำรณ์ที่ไม่ค่อยจะดีและ

ควำมอยู่รอดทำงเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงมำก จำก

ข้อมูลทำงสถิติพบว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ของสหรัฐขึ้นอยู่กับผลผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ล�้ำสมัย และเมื่อพิจำรณำจำกอำชีพจ�ำนวน 30 อำชีพ ที่เป็น

ที่ต้องกำรและมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดในตลำดแรงงำนของ

สหรัฐพบว่ำล้วนแล้วแต่เป็นอำชีพท่ีต้องอำศัยพ้ืนควำมรู้ใน

สำขำใดสำขำหนึ่งของ STEM ทั้งสิ้น ยิ่งกว่ำนั้นจำกสถิติของ

จ�ำนวนนักเรียนมัธยมที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในปี 2554 ยังบ่งว่ำ

มีจ�ำนวนนักเรียนเพียง 45% ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำน Math

และมีเพียง 30% ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำน Science เพื่อที่จะ

 STEM หรือ STEM Education เป็นนโยบำยด้ำน

กำรศึกษำหรือรูปแบบหลักสูตรเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน

หรือกำรเรียนรู ้ในแนวทำงแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์หรือ

ข้ำมสำขำวิชำ ซึ่งศำสตร์แกนหลักที่เป็นหัวรถจักรส�ำคัญของ 

STEM คือวิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Techno 

-logy) วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) และ คณิตศำสตร์ 

(Mathematics) อย่ำงไรก็ตำมในกำรน�ำหลักกำรของ STEM 

มำปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนในระดับต่ำงๆ ท่ีผู้เรียนมีควำม

แตกต่ำงกันในมิติต่ำงๆ อำทิ ทำงด้ำนกำยภำพ ทำงสมองสติ

ปัญญำ (IQ)  ทำงด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ)   ด้ำน

ควำมฉลำดทำงจริยธรรม (MQ) ด้ำนควำมสำมำรถในกำร

ฟันฝ่ำปัญหำและอุปสรรค (AQ) และปัจจัยด้ำนโอกำส จ�ำเป็น

จะต้องมีกำรศึกษำวิจัยอย่ำงระมัดระวังเพื่อออกแบบและ

น�ำไปใช้ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง  ตัวอย่ำงเช่น  เมื่อ

น�ำ STEM มำใช้กับกำรเรียนกำรสอนในระดับประถม หรือ

มัธยมต้นเรำมักจะพบว่ำสำขำที่เกี่ยวข้องกับสมองซีกขวำ

เกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงศิลปะ (Art) มีอิทธิพลหรือ

บทบำทส�ำคัญต่อกระบวนกำรและประสิทธิผลของกำรเรียน

รู ้ของเด็กเล็กอย่ำงมำกซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรเรียนรู ้แบบ 

Brain-based learning  ดังนั้นเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ

เพื่อควำมสมบูรณ์ของกำรศึกษำเรียนรู ้อย่ำงแท้จริงในกำร

ศึกษำระดับดังกล่ำว จึงมีข้อแนะน�ำให้มีกำรต่อยอดแนวคิด

จำก STEM ไปสู่ STEAM โดยบูรณำกำรศิลปะเข้ำไปกับ STEM 

 *รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์  ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 **อำจำรย์ ดร.อำทร  นกแก้ว อำจำรย์ประจ�ำสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยมหิดล

แหล่งภำพ http://acuriousguy.blogspot.com/2013/10/

integrating-stem-into-steam-movement.html
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ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน นอกจำก

น้ีจำกผลกำรประเมินจำกข้อสอบวัดมำตรฐำนกำรเรียนรู ้

ต่ำงๆเช่น PISA  (Programme for International Student 

Assessment) ซึ่งด�ำเนินกำรโดย องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ

ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ หรือ OECD พบว่ำมีประเทศ

อุตสำหกรรมอย่ำงน้อย 17 ชำติ ที่นักเรียนมัธยมมีผลกำรสอบ

Math ดีกว่ำนักเรียนของสหรัฐ ซึ่งหำกพิจำรณำข้อมูลย้อน

หลังไปอีกสองปี (2552) ก็จะพบว่ำ 8 ใน 10 ของลูกจ้ำงที่

เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกที่สุดเป็นกลุ่มที่ส�ำเร็จกำร

ศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้องกับ STEM ซึ่งกลุ่มที่ประกอบอำชีพที่

เกี่ยวข้องกับ STEM นี้เองพบว่ำมีแนวโน้มที่จะได้ค่ำตอบแทน

มำกกว่ำสำขำอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำในปี 2551 

จำกกำรส�ำรวจของ USA Today  ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่ำแปลกใจ

ที่ข้อมูลเหล่ำนี้ได้สร้ำงควำมกังวลใจต่อกำรขับเคลื่อนประเทศ

ที่มีระบบกำรศึกษำเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ และแน่นอนว่ำ

ผู้บริหำรระดับสูงซึ่งรวมถึงประธำนำธิบดี โอบำมำ (Barack 

Obama)  ก็มิอำจจะนิ่งเฉยได้จึงเป็นมูลเหตุส�ำคัญที่รัฐบำลของ

ประธำนำธิบดีโอบำมำได้ใช้เหตุปัจจัยดังกล่ำวปฏิรูปยกเครื่อง

กำรจัดกำรศึกษำของประเทศใหม่เพื่อให้สอดรับกับกำรเรียนรู้

ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ STEM ได้ถือ

ก�ำเนิดขึ้นในยุคสมัยของประธำนำธิบดีโอบำมำ โดยท่ำนได้กล่ำว

ไว้ตอนหนึ่งเมื่อปี 2553 เกี่ยวกับ STEM ว่ำ “... Leadership 

tomorrow depends on how we educate our students 

today—especially in science, technology, engineer-

ing and math.”  และนี่เป็นเข็มมุ่งที่สหรัฐอเมริกำประเทศ

มหำอ�ำนำจของโลกทั้งด้ำนเศรษฐกิจและตลำดด้ำนกำรศึกษำ

ได้ก�ำหนดเพื่อจะมุ่งไปโดยได้วำงเป้ำหมำยที่ชัดเจน อำทิ กำร

เพิ่มจ�ำนวนครูอย่ำงน้อย 100,000 คนและเพิ่มจ�ำนวนบัณฑิตที่

จบอย่ำงน้อยหนึ่งล้ำนคนในสำขำของ STEM ภำยในเวลำสิบปี

 ส�ำหรับประเทศต้นต�ำรับอย่ำงสหรัฐอเมริกำ  STEM 

ถูกคำดหวังว่ำจะเป็นกุญแจส�ำคัญและอำจเป็นค�ำตอบสุดท้ำย

ด้ำนกำรศึกษำในยุคสมัยนี้ เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนทำง

เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนของประเทศในอนำคต หัวใจของแนวทำง

แห่ง STEM อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำผู้

เรียนให้ตื่นรู้เข้ำใจว่ำท�ำไมถึงต้องเรียนเนื้อหำดังกล่ำว ผู้เรียน

เรียนด้วยควำมกระตือรือร้นกระหำยอยำกเรียนด้วยควำม

เข้ำใจและมีควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนมีจุดยืน

ต่อกำรมุ่งที่จะน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตหรือ

สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้  นั่นคือระบบกำรศึกษำจะต้อง

ประกอบด้วยกำรเรียนกำรสอนที่ต้องเน้นที่กระบวนกำรที่ให้ผู้

เรียนมีบทบำทอย่ำงเต็มที่ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ

และได้มีโอกำสลงมือปฏิบัติจริง นั่นคือเป็น Active Learner  

หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรเรียนรู้โดยผู้เรียน เพื่อผู้เรียนและ

ของผูเ้รยีนอย่ำงแท้จรงิ อย่ำงไรกต็ำมถงึแม้ว่ำ STEM จะสำมำรถ

ตอบโจทย์ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่ำงสหรัฐดังที่ได้

มีกำรต้ังสมมุติฐำนไว้ แต่กำรสร้ำงผลลัพธ์หรือบัณฑิตจำก

ระบบกำรศึกษำให้เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีวิถีชีวิตแบบสมดุลและ

เป็นสุขส�ำหรับประเทศต่ำงๆที่มีควำมแตกต่ำงจำกสหรัฐ

ก็คงจะเป็นค�ำถำมส�ำหรับ STEM ต่อไปว่ำ เป็นแนวทำงที่ใช่

ส�ำหรับประเทศนั้นๆ หรือไม่ ดังนั้นวิธีกำรท่ีจะสำมำรถ

ตอบสนองหลักกำรและน�ำไปสู ่ เป ้ำประสงค์เหล ่ำนี้ของ

STEMได้ ก็คือ กำรเรียนรู้โดยเน้นกำรปฏิบัติและ/หรือจำก

ประสบกำรณ์ตรงซึ่งเป็นประสบกำรณ์   “หน้ำงำน”   นั่นคือ

เป็นแนววิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ อำทิ

project-based หรือ problem-based learning อย่ำงไร

ก็ตำม PBL เหล ่ำนี้ จะต ้องมีกำรให ้ควำมส�ำคัญต ่อ

กระบวนกำรเรียนรู ้ซึ่งมีควำมส�ำคัญไม่น ้อยกว่ำผลลัพธ ์

หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์หรือตัวค�ำตอบสุดท้ำยเป็นต้น ซึ่ง

มักจะรู้จักกันเป็น Product vs. Process นั่นหมำยควำมว่ำ

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (Assessment) จะต้องมีควำม

สอดคล้องกับจุดประสงค์และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เพื่อกำรพัฒนำผู ้เรียนให้เต็มศักยภำพโดยมีกระบวนกำรที่

สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลลัพธ์ได้อย่ำงยอดเยี่ยม

แหล่งภำพ: http://www.shapingyouth.org/

how-to-drive-stem-careers-by-making-math-relevant-and-fun/
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เนื่องจำกมีคนบอกหรือสั่ง แต่ปรัชญำที่ เป ็นแก่นของ 

STEM ก็คือกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือบรรลุ “เรำเรียนเพรำะ

เรำต้องกำรน�ำไปใช้” ดังนั้น แทนที่เรำจะเรียนกำรนับบวก

เลขโดยเร่ิมจำกหน้ำที่หนึ่งจำกต�ำรำแบบเดิมๆ เรียนจำกสิ่ง

ที่ง่ำยหรือซับซ้อนน้อยสุดไปสู่สิ่งที่ยำกที่สุด ส�ำหรับ STEM 

คุณพ่อคุณแม่ควรจะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนช่ำงสังเกต ใฝ่รู ้

และรู ้จักต้ังค�ำถำมท่ีเหมำะสม น่ันคือคุณพ่อคุณแม่อำจ

จะพำลูกไปเดินตลำด เพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้

เงินซ้ือของ นับเงิน จ่ำยเงินหรือตรวจควำมถูกต้องของเงิน

ทอน สอนให้รู้จักกำรเปรียบเทียบรำคำสินค้ำ ให้โอกำส

ลูกได้รู ้จักกำรคิดดอกเบี้ยเงินฝำก  รู้จักกำรนับในงำนถัก

ต่ำงๆ หรือกำรเล่มเกมหมำกกระดำนต่ำงๆ เป็นต้น  นั่น

คือกำรสร้ำงแรงบันดำลใจหรือกำรเอื้ออ�ำนวยให้โอกำส

ที่ผู้เรียนจะเข้ำใจถึงประโยชน์ในกำรเรียนรู้ และอยำกที่

จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จำกนั้นจึงเลือกสอน Math ที่จ�ำเป็น

เพื่อสถำนกำรณ์นั้นๆ นอกจำก Math แล้วกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ในสำขำต่ำงๆ เช่น กำรเกิดฝนหรือรุ้ง กำรใช้

สำรเคมีย้อมสีผม หรือ ปลำกัด ปลำทู เป็นต้น ก็สำมำรถใช้ 

STEM ในท�ำนองเดียวกับที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น  

 ดังนั้น STEM เป็นแนววิธีกำรศึกษำที่ต้องมีกำร

เชื่อมโยง (Link or Connect) ระหว่ำงศำสตร์และสิ่งที่เกิด

ขึ้นในโลก เป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงศำสตร์ต่ำงๆ และมีกำร

บูรณำกำร (Integration) อย่ำงเหมำะสมเป็นประโยชน์

และตอบโจทย์ที่ต้องกำรตำมเจตนำรมณ์ของ STEM ที่เน้น

กำรสร้ำงหรือหำค�ำตอบ (Creation) แบบสืบเสำะ (Inquiry 

based approach) โดยเน้นที่กำรท�ำงำนเป็นทีมเพื่อกำร

เรียนรู้ (Collaborative learning) ด้วยแนวทำงนี้จะเท่ำกับ

ว่ำเป็นกำรใช้กระบวนทัศน์ที่ เน ้นกระบวนกำรในกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนจะต้องได้มีโอกำสลงมือกระท�ำ

จริงซ่ึงหำกพิจำรณำก็จะสอดคล้องกับกำรเรียนรู ้ทั้งแบบ 

 ประเด็นที่มักถูกถำมเกี่ยวกับ STEM อีกอย่ำงคือ

ส�ำหรับประเทศหรือชุมชนท่ีมีบริบท ปัจจัย เงื่อนไข 

สิ่งแวดล้อมที่ต่ำงกัน จะมีผลในทำงปฏิบัติต่อกำรขับเคลื่อน

STEM หรือไม่อย่ำงไร   จึงจะขอแตะประเด็นน้ีไว้พอสังเขป

ดังนี้  ในกำรที่จะขับเคลื่อน STEM ให ้ใช ้ ได ้อย ่ำงเกิด

ผลสัมฤทธิ์แห ่ งกำรเรียนรู ้ สู งสุดส�ำหรับในแต ่ละบริบท

ชุมชนหรือประเทศ ซึ่งยังเป ็นประเด็นค�ำถำมที่ยังขำด

กำรศึกษำวิจัยท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอเพื่อท่ีจะสำมำรถ

อ อ ก แ บ บ จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ใ ห ้ เ ห ม ำ ะ ส ม

กับสภำวกำรณ์และผู ้ เรียนหรือสำมำรถท�ำเป ็นต ้นแบบ

ของวิธีปฏิบัติ     ซึ่งแน่นอนว่ำควำมคำดหวังสูงสุดก็เพื่อขับเคลื่อน

ระบบกำรศึกษำจนสำมำรถยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน

หรือกำรศึกษำของชำติ และสำมำรถด�ำรงอยู่และแข่งขันกับ

ชำติต่ำงๆ  ในยุค Digital age ส�ำหรับ 21st  Century world ได้

 ส� ำหรับประเทศไทยซึ่ งมีประวัติ ศำสตร ์  ที่ มำ

สภำวกำรณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่ำงจำกประเทศ

สหรัฐอเมริกำ  ควรตระหนักหำกจะน�ำเอำ USA-based  STEM

มำใช้ เรำควรจะต้องเข้ำใจว่ำ  ประเทศสหรัฐอเมริกำ ใช้ STEM

ด้วยเหตุปัจจัยหลัก โดยพยำยำมจะเอำชนะอุปสรรคที่พบว่ำ

ทรัพยำกรมนุษย์ของ USA  มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด ้ำนต ่ำงๆ ด ้อยกว ่ำประเทศคู ่แข ่ งอื่นๆ  โดยเฉพำะ

ทรัพยำกรมนุษย์ (HR) ท่ีปฏิบัติงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมท่ีเป็นชำวอเมรกินัได้มจี�ำนวนลดลง

มำก  ด้วยเหตนุีป้ระเทศสหรฐัอเมรกิำ จึงได้ก�ำหนดให้ STEM 

Education เป็นนโยบำยหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ เพื่อใช้ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน

ศตวรรษที่ 21 ว่ำไปแล้วประเทศจีนก็คงตระหนักในส่ิงน้ี

เช่นเดียวกับประเทศเกำหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

ฟินแลนด์ นั่นแปลว่ำ กำรใช้ STEM เป็นฐำนเพื่อเป็นเข็ม

ที่มุ ่งไปเพื่อตอบโจทย์ด้ำนเศรษฐกิจหรือระบบทุนนิยมสุด

โต่ง อำจจะไม่ใช่แนวทำงท่ีประเทศไทยเรำควรจะเอำเป็น

แบบอย่ำง แต่กำรท�ำควำมเข้ำใจ STEM อย่ำงลึกซ้ึงเพื่อ

ปรับใช้กับบริบท ทรัพยำกร และวิถีชีวิตเพื่อควำมสุขและ

ควำมยั่งยืนทั้งทำงด้ำนกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

เป็นสิ่งจ�ำเป็น หำกจะขยำยควำม STEM ว่ำคืออะไรให้

ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเห็นภำพของกระบวนกำรมำกขึ้น 

จะขอกล่ำวโดยสังเขปดังน้ี  หลักของ STEM ท่ีน่ำจะเป็นสำระ

ส�ำคัญที่แตกต่ำงจำกแนวทำงเดิมกล่ำวคือ แต่เดิมเรำ

อำจจะใช้แนวทำงที่ว่ำ “เรำเรียนเพรำะเรำควรรู้หรือต้องรู้” 
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 เพื่อเป็นกำรเน้นย�้ำและสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกัน

จะขอกล่ำวโดยสังเขปถึงหัวใจของศำสตร์แกนหลักที่เก่ียวข้อง

กับ STEM  เริ่มจำกศำสตร์ที่น่ำจะใกล้ตัวที่สุดก่อน

 Science เป ็นศำสตร ์ที่ เกี่ ยวกับ

กำรศึกษำเรียนรู ้ เพื่อแสวงหำองค์ควำมรู ้  ควำมเข ้ำใจ

เกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำซึ่งมีควำม

ซับซ ้อนที่หลำกหลำยเป ็นอย ่ำงมำก แต ่ละเรื่องหรือ

ปรำกฏกำรณ์มีควำมยำกง ่ำยที่จะเข ้ำใจแตกต่ำงกันไป

ไม่ว ่ำจะเป็น วิทยำศำสตร์ท่ีเกี่ยวกับโลก ดวงอำทิตย์ 

ดวงจันทร์ ดวงดำวต่ำงๆ  เร่ืองรำวของส่ิงมีชีวิตทั้ง คน 

สัตว์ พืช เชื้อโรค  กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำติและที่มนุษย์ก่อขึ้น จนเป็นภัยพิบัติต่ำงๆ ทั้งจำก

ดิน น�้ำ ลม ไฟ เรื่องที่เกี่ยวกับอำหำร พลังงำน และ

อื่นๆ อีกมำกมำยนับไม่ถ้วน Technology หรือประยุกตกรรม

ในยุคปัจจุบันคงคิดถึงพวก smartphone คอมพิวเตอร์

แบบพกพำ อินเตอร์เน็ต สุดฮอต อันที่จริงเรำมีทั้ง

ท่ีเรียกว่ำ Low-Tech และ High-Tech ซึ่งเม่ือย้อน

กลับไปไม่นำน วิทยุ โทรทัศน์ เคร่ืองเสียง กล้อง

ถ่ำยรูป รถยนต์ ยำนพำหนะต่ำงๆ ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่

และรับใช้ชีวิตประจ�ำวันของเรำตลอดมำ มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ

“หำกไม่มี basic science แล้วจะสร้ำง applied 

science ได ้อย ่ำงไร”     ซึ่ ง เรำอำจกล ่ำวได ้ในท�ำนอง

เดียวกันว ่ำ “หำกไม่มี science แล้วสร ้ำง technology

ได้อย่ำงไร”  หำกพิจำรณำเผินๆ อันหนึ่งอำจเป็นเสมือน

ต้นน�้ำ อีกอันเป็นเสมือนปลำยน�้ำ แต่หำกพิจำรณำให้ดีจะ

พบว่ำ technology จ�ำนวนมำกก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือใน

กำรศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับ science ได้เช่นกัน

 จะขอยกตัวอย ่ำงหลักวิทยำศำสตร ์ที่ ใกล ้ที่สุด

อย่ำงหนึ่ง ที่ว ่ำ “สภาวะที่ เป ็นด่างสามารถยับยั้งหรือ

ฆ่าเช้ือโรคในปากได้” ซ่ึงต่อมำควำมรู้ควำมเข้ำใจดังกล่ำว

ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบของประยุกตกรรมที่เรียกว่ำ 

technology ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นและอ�ำนวย

ควำมสะดวกที่ท�ำให้คุณภำพชีวิตของมนุษย์จ�ำนวนมำก

ดีขึ้นนั่นคือ ยาสีฟัน กำรพัฒนำยำสีฟันเป็นกำรประยุกต์

เอำองค์ควำมรู ้ science ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองด่ำงที่สำมำรถ

ฆ่ำเชื้อโรคในปำกมำท�ำเป็นผงหรือบรรจุในหลอดยี่ห้อต่ำงๆ

จนกลำยเป็น technology ที่ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนมี

ไว ้ประจ�ำบ้ำน   คงจะเห็นถึงควำมใกล้ชิดสนิทสนมของ 

active learning หรือ learner-centered จึงไม่น่ำแปลกใจว่ำ

วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM จึงมักใช้วิธีกำรของ project-

based learning หรือ problem-based learning โดยมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐำนควำมรู้และควำมคิดที่แตกต่ำงกัน

ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share, pair & learn via peers)  

กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรคิด

เชิงวิจำรณญำณ (Creative and critical thinking) ประกอบ

กับส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นใจและควำมเป็นผู้น�ำผ่ำนกำรวิพำกษ์

หรือถกประเด็นโต้กัน (Discuss and debate) ซึ่งจะช่วย

พัฒนำกำรคิดขั้นสูง (Higher order thinking)  ตำมแนวคิด

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy of learning

domains: cognitive)  และยังสอดคล้องกับแนวทำงกำรเรียนรู้

ส�ำหรับศตวรรษที่ 21  (รูป 1a และ 1b)   

แหล่งภำพ: 1a:  http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html

 1b:  http://21centuryedtech.wikispaces.com/21+Century+Info

ภำพที่ 1a

ภำพที่ 1b
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Science & Technology หรือ S&T ว่ำเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

และเป็นสิ่งที่คู ่กันมำเป็นเวลำช้ำนำน ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุค 

Digital Age มนุษย์เรำก็ได้มีกำรสร้ำง technology  ท่ี

เป็นเครื่องมือในกำรด�ำรงชีวิตท่ีจ�ำเป็นมำกมำย ในปัจจุบัน

เรำยิ่งพบว่ำ technology มีควำมซับซ้อนและถูกพัฒนำ

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะด้ำนข ้อมูลและกำร

ติดต่อสื่อสำร ที่เห็นได้ชัดคือโทรศัพท์มือถือและระบบกำร

ใช้งำนอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรมออนไลน์ต่ำงๆ ที่ล้วนแล้ว

แต่ต้องอำศัยหลักกำรทำง science มำประยุกต์ใช้สร้ำงเป็น 

technology ทั้งสิ้น Engineering และ Mathematics หรือ 

E&M ก็มีควำมสัมพันธ ์เกี่ยวข ้องกันอย่ำงมำกเช ่นกัน

ส�ำหรับ engineering  อำจถูกคิดว่ำเป็นศำสตร์ท่ีบำงคนหรือ

บำงกลุ ่มคนเท่ำน้ันที่สำมำรถเรียนรู ้และเข้ำใจจนสำมำรถ

ที่จะออกแบบผลงำนต่ำงๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์

ของมนุษย์ ส�ำหรับ STEM น้ันได้มุ่งเน้นถึงกำรน�ำเอำ 

“จิตวิญญำณ” หรือลักษณะเด่นจ�ำเพำะของวิศวกรรมศำสตร์

มำใช้เป็นส�ำคัญ  กล่ำวคือ  จากมวลความรู้สู่การออกแบบเพ่ือ

การสร้างสิ่งหรือระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา

โดยใช ้หลักการคิดที่สร ้างสรรค ์และตรรกะอย ่างเป ็น

ระบบ เช่น กำรออกแบบสร้ำงหุ่นยนต์ หรือระบบชุมชนที่

สำมำรถแก้ได้ทั้งปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำและปัญหำน�้ำท่วม 

 ส�ำหรับ mathematics มักถูกเข้ำใจว่ำเป็นศำสตร์

ที่เกี่ยวกับจ�ำนวนและตัวเลขเท่ำน้ัน กำรคิดบนหลักตรรกะ 

เชื่อมโยงเหตุผลอย่ำงเป็นระบบรวมถึงกำรคิดวิเครำะห์เพื่อ

หำควำมสัมพันธ์ ไม่ว่ำสิ่งท่ีสนใจจะเป็น ตัวเลข รูปทรง

ต่ำงๆ และแบบแผนของสิ่งต่ำงๆ ดังน้ันอำจพิจำรณำว่ำ 

วิศวกรมักจะใช้หลักคณิตศำสตร์เป็นฐำนในกำรสร้ำงสรรค์

สิ่งที่ต้องกำร ดังนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจว่ำ มีวิศวกรหลำยท่ำน

เป็นนักคณิตศำสตร์ ท่ีรู ้จักกันดี อำทิ เลโอนำร์โด ดำ วินชี 

(Leonardo da Vinci) ซึ่ ง ถื อ ว ่ ำ เป ็ นอั จฉริ ยบุ คคลที่มี

ควำมสำมำรถหลำกหลำยท่ำนหน่ึงของโลก ตำมหลักฐำน

ประวัติศำสตร์พบว่ำท่ำนเป็นท้ัง วิศวกร นักเรขำคณิต 

สถำปนิกแบบเรอเนซองส์ นักกำยวิภำค นักประดิษฐ์ 

ประติมำกร นักดนตรี นักวำดภำพ เป็นต้น  และหำกพิจำรณำ

จะพบว่ำท่ำนที่ เป ็นนักเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของโลกเช่นกัน

รวมทั้งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของเรำ ล้วนแต่รู้จักใช้

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรเสำะแสวงหำค�ำตอบ

เพื่อน�ำไปสู่ผลผลิตด้ำนเทคโนโลยีท้ังสิ้น กำรใช้กระบวนกำร

ตรวจสอบสมมุติฐำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ

เป็นปัจจัยจ�ำเป็นส�ำหรับกำรคิดเชิงวิทยำศำสตร์และกำรพัฒนำ

เทคโนโลยี ดังนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ ST และ EM นั้นเป็นสิ่งที่อยู่

คู ่กันมำเป็นเวลำช้ำนำนแล้ว  และหำกเรำคิดแบบเชื่อมโยง

เรำจะก็พบว่ำ Tและ E ก็ได้เคำะประตูหำกันอยู่ตลอดเวลำ 

 ตัวอย่ำงบทเรียนที่ STEM ได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้

กันอย่ำงมำก อำทิ บทเรียนหรือกิจกรรมกำรสร้ำงหุ่นยนต์

(Robot) โดยได้มีกำรออกแบบให้เป็นหลักสูตรแบบกำรเรียน

จำกกำรปฏิบัติ (Learning by practicing or Hands-On) 

หรือเป็น PBL ที่ช ่วยส่งเสริมทักษะแห่งกำรเรียนรู ้ ใน

ศตวรรษที่  21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์

แก้ปัญหำ คิดแบบสร้ำงสรรค์และมีวิจำรณญำณ ควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำงำนเป็นทีมได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อจุด

ประสงค์ในกำรสร้ำงและประกวดแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์

เพ่ือกระตุ้นแรงบันดำลใจและควำมมีส่วนร่วมจึงเป็นที่นิยม

กันอย่ำงแพร่หลำยส�ำหรับกิจกรรมกำรเรียนรู้แนว STEM 

 ครับยังมีเรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ STEM อีกมำกมำยที่จะน�ำมำฝำก

ในฉบับหน้ำครับ

จากมวลความรู้สู่การออกแบบ

เพื่ อการสร ้ างสิ่ งหรือระบบ

เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของเรา โดยใช้หลักการคิดที่

สร้างสรรค์และตรรกะอย่าง
เป็นระบบ


