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เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

เทคโนโลยีและวิศวกรรม
คืออะไรในสะเต็มศึกษ�

สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นค�าย่อมา
จาก วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณติศาสตร์ (Mathematics) 
ซึ่งปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีความส�าคัญที่
ท�าให้การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปบ้างโดยมองว่าการเรยีนการสอน
ควรมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาให้มากขึ้นและมีความ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งการใช้ทักษะส�าคัญในศตวรรษที่ 
21 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในช้ันเรียนกับบริบทของโลกแห่ง
ความเป็นจริง เกิดทักษะส�าคัญเพื่อการด�าเนินชีวิตในสังคม
และการน�ามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศนั่นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อ
กล่าวถงึค�าว่า สะเตม็ จะพบว่านักการศกึษามคีวามเข้าใจทีแ่ตก
ตา่งกนัออกไปค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะค�าว่าเทคโนโลยี
และวศิวกรรม (Technology and Engineering) ซึง่ถอืได้ว่าเป็น
ค�าใหม่ทีป่รากฏในการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้บทความนี้
จงึได้น�าเสนอความหมายของเทคโนโลยแีละวศิวกรรมตามที่ใช้
กนัท้ังในประเทศต้นต�าหรบัอย่างสหรฐัอเมรกิาหรอืแม้กระท่ังสิง่
ที่เคยเป็นอยู่ในประเทศไทย

วิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ค�าส�าคัญที่เพิ่มข้ึนมาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งไม่

ค่อยพูดถึงกันคือ วิศวกรรมศาสตร์ ที่โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏ
ชดัเจนในการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั แต่ปัจจบุนัมกีารน�าเอาค�า
ว่าวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึง่อาจท�าให้
เกดิข้อสงสยัและเกดิความสบัสนระหว่างวศิวกรรมศาสตร์ในระดบั
มหาวทิยาลยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่�าลงักล่าวถงึ ในทีน่ี้
จะขอสรปุความหมายและแนวทางในการใช้ค�าว่าวศิวกรรมศาสตร์
ส�าหรบัระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีป่รากฏในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กล่าวคือ วิศวกรรมในที่นี้จะมีความหมายเกี่ยวกับการออกแบบ 
(design) วางแผน (planning) การแก้ปัญหา (problem solving) 
การใช้องค์ความรูจ้ากศาสตร์ต่าง ๆ  มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้
ข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไข (constraints and criteria) ที่ก�าหนด โดย
ส่วนมากเรามักจะพูดถึงการออกแบบ ว่ากระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม (Engineering design process) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
วศิวกรรมในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่ล่าวถงึนัน้ไม่ได้มคีวาม
หมายลุม่ลกึจนท�าให้ยากต่อการปฏบิตัิในระดบัขัน้เรยีนแต่อย่าง
ใด หากแต่เป็นการน�าเอาองค์ความรู้โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
และเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น 
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กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม อาจมีหลายรูปแบบ
ที่ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้
จะประกอบไปด้วยส่วนส�าคัญ ได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการ 
(problem) แนวทางการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้
ปัญหา การทดสอบและประเมินผล (Standard for Technology 
Education by International Technology and Engineering 
Educators Association: ITEEA) ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะ
เป็นขั้นตอนการท�างานที่เป็นลักษณะวงจร (cycle) การท�างาน
ที่สามารถย้อนกลับเพื่อปรับปรุงได้ตลอดขึ้นกับสถานการณ์ที่
ประสบ ดังแผนภาพ

วงจรกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

 กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมนีเ้ป็นเพยีงกระบวนการ
ท�างานท่ีจะช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจถงึการท�างานอย่างเป็นขัน้ตอน 
รูจ้กัการวางแผนการแก้ปัญหา เข้าใจถงึกระบวนการที่ได้มาซึง่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิศวกรที่ต้องมีการวางแผนการท�างาน การ
ทดสอบ ปรบัปรงุแก้ไข การคดิค้นหาแนวทางทีห่ลากหลายเพ่ือ
ทดสอบวิธแีก้ปัญหาท่ีเหมาะสมทีส่ดุ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่ากระบวนการ
นี้จะคล้ายกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีต้องมีปัญหา
หรือข้อสงสัย การตั้งสมติฐาน การออกแบบการทดลอง และ
การลงข้อสรุป โดยจดุต่างทีส่�าคญัของระหว่างกระบวนการทาง
วิศวกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ การออกแบบ
ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้ววิเคราะห์แนวทางที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจมิใช่แนวทางที่ถูกต้องที่สุด (“optimum” 
rather than “right”) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทางวิศวกรรม 
นอกจากนั้นกระบวนการทางวิศวกรรมเน้นที่การประยุกต์ใช้
องค์ความรูเ้พือ่แก้ปัญหาหรอืสร้างสรรค์ผลงานออกมา ในขณะ
ที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มักมุ่งไปที่การได้มาซึ่งค�าตอบ
ของข้อสงสยัหรอืองค์ความรูท้ีเ่ป็นทฤษฎเีท่านัน้ อย่างไรกต็าม

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรอืแนวทางการสบืเสาะหาความ
รู้ (inquiry) ยังคงต้องใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เช่น
เดิม เพียงแต่การเรียนการสอนในชั้นเรียนควรให้มีการลงมือ
ปฏิบัติด้วยการสร้างสรรค์ช้ินงานซึ่งอาจเป็นลักษณะของโครง
งาน (project-based learning) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-
based learning) ให้มากขึ้นและเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง จะท�าให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ทฤษฎี
และสามารถน�าองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการกัน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

เทคโนโลยีตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเทคโนโลยีหมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ

อปุกรณ์ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ทีเ่ราน�ามาใช้ในการอ�านวย
ความสะดวก เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ รถยนต์ แต่ในความเป็น
จริงแล้วเทคโนโลยีในที่นี้มีความหมายกว้างกว่านั้น กล่าวคือ 
ในหนังสือสมาคมวิศวกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (NRC, 
2001) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีประกอบไปด้วยระบบทั้งหมด
ของคนและองค์กร (people and organizations) ความรู้ (know-  
ledge) กระบวนการ (processes) และเครื่องมือ (device) ที่ใช้
ในการสร้างและด�าเนินงาน (create and operate) สิ่งประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยี (technological artifacts) และยังรวมถึงตัวสิ่ง
ประดษิฐ์ด้วย จากอดตีถงึปัจจบุนั มนษุย์ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยี
เพือ่ตอบสนองความต้องการ (wants) และความจ�าเป็น (needs) 
ของมนษุย์ เทคโนโลยสีมยัใหม่จ�านวนมากเป็นผลผลิต (product) 
ของวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และเครื่องมือทางเทคโนโลยี 
(technological tools) จะถูกน�ามาใช้กับทั้งสองสาขา 

ในขณะที่กรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับพื้น
ฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Next Generation Science 
Standard, 2012) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีหมายถึง
ผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการพฒันาปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงสิง่ต่าง ๆ  
ในธรรมชาตเิพือ่ตอบสนองความต้องการหรอืความจ�าเป็นของ
มนุษย์ และยังได้ให้ความหมายของวิศวกรรมไว้ว่า วิศวกรรม
เป็นกระบวนการของการสร้างสรรค์ชิน้งานอย่างเป็นระบบเพือ่
ตอบสนองความต้องการหรือความจ�าเป็น

อย่างไรกต็ามการศึกษาด้านเทคโนโลยีในประเทศสหรฐัอเมรกิา
นั้นมีการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีศึกษา หรือ Technology 
Education ซึง่เป็นวชิาทีเ่กีย่วกบัการเข้าใจเทคโนโลยโีดยกว้าง 
(technology literacy) มุง่เน้นให้รูจ้กัการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา

4. การทดสอบ
และประเมินผล

3. ลงมือปฏิบัติ

1. ปัญหาหรือความต้องการ

2. แนวทาง
แก้ปัญหา
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อย่างเป็นระบบ (systems thinking) ซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นการ
รวมแนวคดิของเทคโนโลยโีดยทัว่ไปกบัการออกแบบทางวศิวกรรม
เข้าด้วยกัน ในขณะที่การศึกษาด้านวิศวกรรมนั้นจะปรากฏใน
ระดบัมหาวทิยาลยัมากกว่า ส่วนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานก็
มอียูบ้่างโดยอาจใช้ชือ่เรยีกต่างกนัไปและขึน้อยูก่บัความพร้อม
ของแต่ละสถานศกึษาแต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรอืกรอบหลักสูตร
ที่ชัดเจน จะถูกรวมไว้ในวิชาเทคโนโลยีศึกษามากกว่า และ
ปรากฏบ้างในบางโครงการพิเศษ เช่น Engineering By Design 
(EDb), Innovation invention and inquiry (I3) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ Project Lead the Way หรือบางแห่ง
อาจใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Engineering is Elementary (EiE)

การศึกษาเทคโนโลยีในประเทศไทย
ความหมายเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 โดย สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง 
การน�าความรู ้ทกัษะ และทรพัยากร มาสร้างสิง่ของเครือ่งใช้ หรอื
วิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถในการท�างานของมนุษย ์อย่างไรก็ตาม
ในหลักสูตรจะเรียกว่าสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งถูก
รวมไว้ในกลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีผนวก
กับบริบทของประเทศไทย และแนวคิดของค�าว่าการออกแบบ
ตามแนวทางขององักฤษ และแนวคดิด้านเทคโนโลยศีกึษาของ
อเมริกา จึงท�าให้แนวกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนที่แตกต่างจาก 
technology education ในอเมริกาอยู่บ้าง 

วชิาการออกแบบและเทคโนโลย ี(Design and Technology) 
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อด�ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ ใช้กระบวนการเทคโนโลยเีพือ่แก้ปัญหาหรอืสนองความ
ต้องการโดยออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์หรือวิธีการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีการบูรณาการกับศาสตร์อื่นอย่างเหมาะ
สม เหน็คณุค่าและเลอืกใช้เทคโนโลยโีดยค�านงึถงึผลกระทบต่อ
ชวีติ สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยรวมแนวคดิของเทคโนโลยแีละ
วศิกรรมเข้าด้วยกนัเพือ่การบรูณาการวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม รวม
ถึงระบบหรือวิธีการ ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึง
ความเชือ่มโยงของการเรยีนรูก้บัชวิติจรงิและยงัน�าไปสูก่ารมอง
เห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยียังมุ่งเน้นการปฏิบัติด้วย
ผ่านกระบวนการเทคโนโลยี (technological process) ซึ่ง
เป็นกระบวนการของการวางแผนการท�างานอย่างเป็นขั้นตอน
หรืออาจเทียบได้กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดย
กระบวนการเทคโนโลยีน้ีจะเป็นไปในลักษณะของวงจรการ
ท�างาน (interactive cycle) โดยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

กระบวนการเทคโนโลยี

โดยสรปุแล้วเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยความหมายทัว่ไป
อาจมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ วิศวกรรมจะมุ่งเน้นที่
กระบวนการท�างานหรือแก้ปัญหา ในขณะที่เทคโนโลยีจะเป็น
ผลจากการพัฒนาปรับปรุงของวิศวกรรม อย่างไรก็ตามในการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้จะไม่ได้แยก
กันอย่างชดัเจน จะผนวกเอาแนวคิดของท้ังสองศาสตร์เข้าด้วย
กันโดยการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมเรียกว่า STEM หรืออาจ
จะผนวกกับศิลปะกลายเป็น STEAM โดยทั้งหมดนี้มีเป้าหมาย
เพือ่การเสรมิสร้างทกัษะส�าคญัของโลกในศตวรรษที ่21 นัน่เอง

6. ปรับปรุงแก้ไข

7. ประเมินผล

5. ทดสอบ

4. ออกแบบและปฏิบัติการ

3. เลือกวิธีการ

2. รวบรวมข้อมูล

1. ก�าหนดปัญหาหรือความต้องการ
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