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บทคัดยอ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันควรจัดการเรียนรูโดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ คือ
นําความรูเดิมจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาสรางความรูใหมในบริบทที่แตกตางกันออกไป การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจาก
การบรรยายเปนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเพื่อใหเขาใจธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเรียนแตละคนและประเมินสมรรถนะที่ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรไดรับ การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจใชสื่อตาง ๆ ประกอบและใหลงมือทําปฏิบัติการจริงเพื่อสราง
ทักษะตาง ๆ สําหรับผูเรียนและใชเปนเครื่องมือในการสืบเสาะและเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
คําสําคัญ: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะของผูเรียน ทัศนคติในการเรียนรูวิทยาศาสตร
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Abstract
Learning and teaching about sciences, nowadays, is managed by using various learning management to assist
learners to have an important competency, using the prior experience to construct the new knowledge in different
contexts. The learning and teaching method has been changed from lecture to collaboration between teachers and
learners. The teachers have authentically assessed to recognise the learners’ learning and evaluate their achieved
competencies in learning sciences. The learning management in science is the child-oriented learning by using various
media and hands-on practicals to construct learners’ skills, as well as used to be tools for inquiry and lifelong learning.
Keywords: 21st Century skill, Students’ competency, Attitude towards science learning
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วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556)
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน นอกจากความรูเบื้องตน
ที่ผูสอนตองเรียนรู เชน การเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร (Learning
How to Learn) (Novak and Gowin, 2002; James et al.,
2006) มนุษยเรียนรูไดอยางไร (How People Learn) (NAP,
2000) และผูเรียนเรียนรูไดอยางไร (How Student Learn)
(NAP, 2005) แลว ผูสอนยังตองเปลี่ยนแปลงจากการใชวิธีสอน
แบบบรรยาย (lecture teaching) เปนการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (child-oriented learning) และเปลี่ยน
วิธีการวัดผลจากการวัดผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่
ผูสอนกําหนดตามเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู (forward
design) มาเปนกําหนดสมรรถนะหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ที่ผูเรียนควรไดรับกอนเขียนแผนจัดการเรียนรูและเขียนจุดประสงคใหตรงกับสมรรถนะที่ผูเรียนควรไดรับ (backward
design) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551; Wiggins and McTighe, 2005) การวัดผลการเรียนรูในปจจุบันมีลักษณะเปนการ
ประเมินตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนการวัดประเมิน
เชิ ง ปฏิ บั ติ มากกวาการวั ดประเมิ นโดยใช ข อสอบข อเขี ยน
(Wiggins and McTighe, 2011)
การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 เนนใหทั้งผูเรียนและผูสอนกาวเขาสูการเรียนรูในอนาคตไปพรอม ๆ กัน
การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับสิ่งแวดลอม
ในการเรียนรูในเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู เวลาใน
การเรียนรู เครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ชุมชน และนโยบายของ
รัฐและสถานศึก ษา เพื่อใหสนับสนุนสมรรถนะของผูสอน
และผูเรียนในโลกอนาคต (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 ผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.rockyview.ab.ca/assets/
images/portraitlearner.jpg/image_view_fullscreen
สืบคนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
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ภาพที่ 2 เสาหลักของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ที่มา: Fansher, 2011
การจัดการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญ 9 ประการ (ดัดแปลงจาก http://www.teachthought.
com/learning/9-characteristics-of-21st-century-learning/
สืบคนวันที่ 10 เมษายน 2556) ไดแก
(1) เปนลักษณะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
(2) ใชสื่อตาง ๆ เปนองคประกอบในการจัดการเรียนรู
(media-driven) (สื่อในที่นี้ไมไดหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
เทานั้น)
(3) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรู
ดวยตนเองได (personalised)
(4) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและ
สังเคราะหองคความรูใหมจากประสบการณเดิมที่มีอยูได
(transfer-by-design)
(5) แสดงออกไดอยางโปรงใส (visibly relevant) โดย
ยึดหลักการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติและทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานอยางมีความสุข
(6) ผูเรียนไดรับความรูในปริมาณมาก (data-rich)
จากการจัดการเรียนรูในหลักสูตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
และทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
(7) มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวะการณ
ตลอดเวลา (adaptable) จนเกิดการเรียนรูอยางไมมีที่ส้นิ สุด
(8) มีการประสานงานและจัดการเรียนรูรวมระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน (interdependent)
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(9) มีความหลากหลาย (diverse) ของกระบวนการ
วิธีการ เทคนิค และสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรูรวมระหวาง
ผูสอน ผูเรียน และชุมชน
การจัดการเรียนรูดังกลาวนี้สอดคลองกับหมวดที่ 4
แนวการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเรื่องการประเมินผลระหวางการเรียนรูดวยการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู
แบบนี้ชวยผูเรียนเขาถึงสิ่งตาง ๆ (ดัดแปลงจาก James et al.,
2006) ดังนี้
(1) เขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเขาใจถึงการ
จัดการความรูในปริมาณมาก
(2) เรียนรูและเขาใจการสรางความรูดวยตนเอง ปรับปรุง
และพัฒนาตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดรับ
(3) เรียนรูและเขาใจในระบบการตรวจสอบดวยกัน
เองระหวางผูเรียนและสามารถจัดการความรูเพื่อใหผูเรียนแตละ
คนเขาใจไดโดยงาย
หากตองการใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูโลกอนาคต
ผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หากลยุทธใหม ๆ ที่ชวย
ใหผูเรียนเรียนรูและคัดกรองความรูที่ถูกตองมาสรางองคความรู
ดวยตนเองได บทบาทของผูสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่เคยบอกเลาเรื่องราวจากการอานหนังสือและตํารา และจาก
ประสบการณเดิมที่ผูสอนมีอยู มาเปนเรียนรูรวมกับผูเรียน
ไปพรอม ๆ กัน และไมขีดเสนกรอบใหแคบจนผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค (creative thinking) ไมได

ในปลายศตวรรษที่ 20 มีการเปลีย่ นแปลงโดยลดทอน
ความรูที่ไมจําเปนตอการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปลี่ยนแปลง
โดยเนนเฉพาะสาระที่สําคัญและใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry)
เปนรากฐานของการเรียนรูวิทยาศาสตร (Toplis, 2011) ผูเรียน
สามารถหาความรูไดจากการสืบเสาะ แตยังไมเขาใจการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามธรรมชาติที่ควรเปน นอกจากนี้ปฏิบัติการ
สวนใหญที่พบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของประเทศไทย
เปนบทปฏิบัติการที่เลียนแบบมาจากตางประเทศ และตัวอยาง
ตาง ๆ ที่พบในบทเรียนเปนตัวอยางที่ไกลตัวผูเรียน ทําใหผ-ู
เรียนเขาใจกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรไดยาก ดังนั้นการ
เรียนรูในปจจุบันจึงปรับเปลี่ยนมาเปนหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรทองถิ่น และควบคุมมาตรฐานโดยใชสาระแกนกลาง
และตัวชี้วัดรวมกันทั้งประเทศ หรือที่เรียกวา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก)
ปจจุบันการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีจุดประสงค
เพื่อเรียนรูกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเปนหลัก (Linn and Eylon, 2011; Toplis, 2011)
สําหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรจําแนกออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก
สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตและสิ่งแวดลอม สาร
และสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ และธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
ข) เปรียบเทียบกับการจัดรายวิชาแบบเดิมไดดังภาพที่ 3

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและปริมาณความรูที่มีมากขึ้นในแตละวัน การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในยุคกอนเปนการถายทอดความรู
โดยใชวิธีบรรยาย และใชปฏิบัติการเปนสื่อใหผูเรียนเขาใจ
เรื่องราววิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การทํา
ปฏิบัติการในยุคกอนจนถึงปจจุบันยังคงเปนการเฉลยคําตอบ
ในระหวางที่ผูสอนบรรยาย จึงทําใหผูเรียนปจจุบันไมคอย
สนใจการทําปฏิบัติการมากนัก ในชวงศตวรรษที่ 20 การเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเปนการเนนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจ
ในเนื้อหาโดยผานการคนควาและสืบเสาะโดยการสื่อสารระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน (Toplis, 2011)

แรงและการ
สารและสมบัติ
เคลื่อนที่
พลั
ง
งาน
ของสาร
ดาราศาสตรและ
อวกาศ
สิ่งแวดลอม
การ
่ยนแปลง
การดํารงชีวิต เปลีของโลก

ฟสิกส

เคมี

ชีวิต สิ่งมีชีวิต

ชีววิทยา

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับ
การจัดการเรียนรูระบบเดิมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556)
ทัศนคติในการเรียนรูวิทยาศาสตร
จากการสํารวจทัศนคติในการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนของประเทศอังกฤษในระดับ General Certificate of
Secondary Education (GCSE) (ภาพที่ 4) พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นวา หลักสูตรวิทยาศาสตรของประเทศอังกฤษ
เขาถึงชีวิตจริงของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น (Cerini
et al., 2003) นักเรียนที่เรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรของประเทศ
อังกฤษ แสดงความคิดเห็นวา การอภิปรายหรือโตแยงกันใน
หองเรียนเปนวิธีที่มีประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนรูวิทยาศาสตร รองลงมา คือ การทําปฏิบัติการและการ
ออกภาคสนาม ตามลําดับ และวิธีที่สนุกสนานในการเรียนรู
มากที่สุด คือ การออกภาคสนาม (ตาราง 1) ซึ่งวิธีเรียนรูวิทยาศาสตรที่นักเรียนชื่นชอบทําใหเกิดความคงทนของความรูมาก
ที่สุดและสอดคลองกับพีระมิดการเรียนรูในภาพที่ 5

ภาพที่ 4 การเลือกคุณศัพทที่แสดงถึงทัศนคติในการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ GCSE ในประเทศ
อังกฤษ
ที่มา: Cerini et al., 2003

ภาพที่ 5 พีระมิดการเรียนรู (learning pyramid)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Abram, 2013
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ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักเรียนอังกฤษในระดับ GCSE ตอ
วิธีการเรียนรูวิทยาศาสตร (n =1,450 คน)
มีประโยชนและ
สนุกสนาน
มีประสิทธิภาพ
การจดคําบรรยายจากครู
45%
15%
การดูวิดีโอ
27%
75%
การอานตํารา
17%
18%
การบันทึกจากหนังสือและอื่น ๆ ดวยตนเอง 24%
13%
การคัดลอกจากกระดาน
23%
17%
การสืบคนวิทยาศาสตร
32%
50%
การนําเสนอวิทยาศาสตรในหองเรียน
17%
43%
การวิจัยวิทยาศาสตรบนอินเทอรเน็ต
8%
44%
การเรียนรูจากการออกภาคสนาม
30%
85%
การทําปฏิบัติการในหองเรียน
38%
71%
การอภิปราย/โตแยงในหองเรียน
48%
64%
วิธีการเรียนรู

ที่มา: Murray and Reiss, 2005
จากภาพที่ 5 จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยวิธีการบรรยาย
เปนวิธีการที่ผูเรียนไดรับความรูและมีความคงทนของความรู
โดยเฉลี่ยนอยที่สุด วิธีที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูเพื่อใหได
ความรูมากที่สุดเปนสอนโดยใชวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกัน
และใหผูเรียนไดลงมือทําเอง คิดเอง ทั้งนี้ผูสอนเปนเพียงผูใหคําแนะนําและไมบอกคําตอบ เพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
จากการสํารวจทัศนคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคกลางของประเทศไทย
จํานวน 1,985 คน (ตาราง 2) ผูนิพนธพบวา ผูเรียนตองการให
มีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรดวยวิธีการ
เรียนที่หลากหลายโดยใหมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน
ใหนาเรียนรู การเรียนรูอาจเกิดขึ้นในหรือนอกหองเรียน และ
การใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกหองเรียนหรือนอกสถานที่
ชวยใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดดีขึ้น นอกจากนี้การทํา
ปฏิบัติการยังเปนวิธีการเรียนรูที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาภาคบรรยายไดมากขึ้น ผูเรียนคิดวา วิทยาศาสตรมี
ความสําคัญในการเรียนรูวิชาอื่น การเรียนรูชีวิตนักวิทยาศาสตร
ชวยใหผูเรียนเขาใจความเปนมาของเนื้อหาวิทยาศาสตรได
ดีขึ้น และตองการใหการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนเขาใกล
ชีวิตจริงของผูเรียนใหมากที่สุด จากการสัมภาษณผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ผูเรียนยังคิดวา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ยาก
โดยเฉพาะสวนที่มองไมเห็นดวยตาเปลาและบางเรื่องตองใช

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 4 No. 1 (2013)
จินตนาการมากกวาการเรียนรูจากธรรมชาติที่เห็นไดโดยตรง
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Ogunkola and Samuel (2011)
Osborne and Collins (2001) และ Jenkins and Nelson (2005)

(conventional technology) และเทคโนโลยีดิจิตอล (digital
technology) (ตาราง 3) เพื่อใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยาง
เต็มศักยภาพ

ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางของ
ประเทศไทยตอการเรียนรูวิทยาศาสตร (คะแนนเต็ม
5 คะแนน)
หัวขอความคิดเห็น
1. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรปจจุบันที่เรียนรู
เขาใกลกับชีวิตของนักเรียน
2. วิทยาศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชใน
การเรียนรูวิชาอื่นได
3. การเรียนรูวิทยาศาสตรจากการทําปฏิบัติการ
ชวยใหเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตรไดมากขึ้น
4. การเรียนรูเรื่องราวของนักวิทยาศาสตรเปน
กลไกใหเขาใจถึงองคความรูวิทยาศาสตร
ไดดีขึ้น
5. การเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติดีกวา
การเรียนดวยวิธีบรรยายเพียงอยางเดียว
6. การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียน เชน
การนําเสนอนิทรรศการ การออกภาคสนาม
ทําใหเรียนรูวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น
7. ผูสอนควรใชวธิ ที ี่หลากหลายในการสอนเนื้อหา
วิทยาศาสตร
8. การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ดีชวยใหผูเรียน
เรียนรูวิทยาศาสตรไดดีขึ้น

คะแนนความคิดเห็น
(คาเฉลี่ย ± SD)
3.32 ± 0.54
3.80 ± 0.65
4.05 ± 0.74
3.62 ± 0.25

3.91 ± 0.54
3.83 ± 1.05

4.05 ± 0.91
3.82 ± 1.14

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในบริบทปจจุบัน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในปจจุบันเปนการเรียนรูวา วิทยาศาสตรทํางานอยางไร (How
science work) (Toplis, 2011) ซึ่งมีองคประกอบที่เปนแกนหลัก
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 ประการ (ภาพที่ 6) ไดแก (1)
การศึกษาประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร เปนการเรียนรู
ความเปนมาของวิทยาศาสตร เรียนรูวิธีการคิดของนักวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งใจและทําใหผูเรียนตองการ
เรียนรวมไปกับนักวิทยาศาสตรหรือเนื้อหาวิทยาศาสตรที่ผูเรียนวาดภาพหรือจิตนาการไว (2) การทดลองและสืบคนขอมูล
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ผูเรียนคาดหมายไว และ (3) เรียนรู
วิธีการใหเหตุผลเพื่อนําไปสูการอภิปราย วิเคราะห รวมถึงการ
สังเคราะหประมวลความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชงานตาง ๆ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใชวิธีการหลากหลาย
และใชสื่อการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีแบบเดิม

ภาพที่ 6 แนวทางในการศึกษาการทํางานของวิทยาศาสตร
ที่มา: Williams, 2008
การออกแบบรายวิชาใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาวิทยาศาสตรตองคํานึงถึงภาวะแวดลอมในการจัดการเรียนรู (ภาพ
ที่ 7) ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (brain-based learning) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ,
2551) โดยเนนความเขาใจของผูเรียน ทําใหเกิดเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ การใชการคิดวิเคราะห กระบวนการสะทอนกลับและ
การขยายความรู และการสรางแนวคิดใหม ๆ จากหลักฐาน
เชิงประจักษ การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่
นิยมใชในปจจุบัน ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก
(1) การแนะนําผูเรียนใหเรียนรูไดอยางอิสระ
(2) การจัดใหผูเรียนประยุกตความรูไปใชในบริบท
ตาง ๆ กัน
(3) สรางใหผูเรียนสะทอนความคิดในแงมุมทีห่ ลากหลายและควบคุมความคิดที่ตองการแสดงออกดวยตนเองได
การเรียนรูในบริบทศตวรรษที่ 21 อาจจัดการเรียนรู
ไดหลากหลายแบบทั้งที่เปนทางการ (formal learning) และ
ไมเปนทางการ (informal learning) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู
ควรใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองได (constructivist learning
model) จากความรูเดิม บริบทแวดลอม การสนทนากับผูรู รวมถึงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ วิธีการนี้จะทําใหผูเรียน
มีความจําในระยะยาวหรือความคงทนของความรู (retention)
ไดดีขึ้น (Laloknam et al., 2010)
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วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556)
ตาราง 3 ประเภทการเรียนรูและสื่อการเรียนรูแบบเดิมและดิจิตอลที่ใชผสมผสานกันในแตละวิธีการเรียนรู
ประเภทการเรียนรู

สื่อการเรียนรูแบบเดิม

การรับรู (acquisition)

การอานหนังสือ บทความ การฟงการบรรยาย
การดูการสาธิต การเรียนในชัน้ เรียน

การสืบเสาะ (inquiry)

การปฏิบัติ (practice)

การสรางผลผลิต (production)

การอภิปราย (discussion)

การเรียนรูรวมกัน (collaboration)

สื่อการเรียนรูดิจิตอล

การอานสือ่ มัลติมีเดีย เว็บไซต เอกสารดิจิตอล
และทรัพยากรตาง ๆ การดูภาพเคลื่อนไหว
และวิดีโอ
ใชคําแนะนําในการเรียนรู วิเคราะหขอคิดเห็นและ ใชคําแนะนําหรือที่ปรึกษาออนไลน วิเคราะห
ขอมูลและขอคิดเห็นที่ไดจากสื่อดิจิตอล เก็บ
ขอมูลที่ไดจากวัสดุอุปกรณและทรัพยากรที่มีอยู
เปรียบเทียบขอมูลที่เก็บมาได คนควา และประเมิน ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือ
ดิจติ อล
ขอมูลหรือขอคิดเห็นที่ไดมา
ทํากิจกรรม โครงงาน ปฏิบัติการ ออกภาคสนาม ใชแบบจําลองตาง ๆ หองเรียนเสมือน ออก
สนทนากับผูสอนแบบตัวตอตัว และทํากิจกรรม
ภาคสนาม และบทบาทสมมติออนไลน
บทบาทสมมติ
การสรางผลผลิตที่เปนขอความ ความเรียง รายงาน ผลิตและจัดเก็บเอกสารดิจิตอล การนําเสนอ
การออกแบบ การแสดง สิ่งประดิษฐ ภาพ
บัญชี การออกแบบ การแสดงออก สิ่งประดิษฐ
ภาพเคลื่อนไหว แบบจําลอง และวิดีโอ
เคลื่อนไหว แบบจําลอง ทรัพยากร สไลด
ตอเนื่อง รูปภาพ วิดีโอ บล็อก (blog) และ
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
การอภิปรายหัวขอที่เรียน อีเมล การสัมนนา การ การอภิปรายแบบออนไลนในหัวขอที่เรียน
อภิปรายกลุม การจัดเวทีอภิปรายออนไลน การ
สัมมนา อีเมล อภิปรายกลุม เวทีสนทนา วิกิ
อภิปรายในชัน้ เรียน และการใหขอ เสนอแนะผานบล็อก (wikis) พูดคุยผานหองสนทนา (chat room)
การใชเครือ่ งมือประชุมผานเว็บ การเชื่อม
ตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีตาง ๆ
โครงงานกลุมขนาดเล็กหรือผลผลิตที่ไดจาก
โครงงานกลุมขนาดเล็ก ผลผลิตอืน่ ๆ ที่เกิดจาก
การใชเวทีสทนาออนไลน วิกิ หองสนทนา
การเรียนรูรวมกัน รวมถึงการสรางผลผลิตที่เกิด
และการเรียนรูรวมกันบนโลกดิจิตอลตาง ๆ
จากแนวคิดการเรียนรูรวมกัน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012
การเรียนรูของผูเรียนในบริบทปจจุบันเปนการถายทอด
ความรูหรือแนวความคิดจากผูสอนไปยังผูเรียนโดยจัดภาวะแวดลอมของการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาที่
จะสอน การเรียนรูวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากในแตละเนื้อหาจะมีบทปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาที่ผูเรียนตองศึกษาดวย การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาควรมีการใชสื่อที่เหมาะสม
เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสมรรถนะที่ผูเรียน
ควรมี ผูสอนควรเตรียมความรู ทักษะ และทรัพยากรตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนมีภาวะแวดลอมในการเรียนรูเชิงปฏิบัติไดมาก
ขึ้น รวมถึง การจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสะทอนความคิดที่ไดรับออกมา นอกจากนี้ การรับรูและพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนในการทําปฏิบัติการเปนสิ่งที่ผูสอนควรใส
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ใจและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงขณะที่ผูเรียนทํา
ปฏิบัติการอยู ผูสอนควรเตรียมคําแนะนําในการทําปฏิบัติการ
ใบกิจกรรม และสื่ออิเล็กนิกสตาง ๆ ผูสอนตองทําหนาที่เปน
ผูใหคําแนะนําใหผูเรียนเกิดแนวคิด เรียนรู และสรางความรู
ใหมได (Hofstein and Lunetta, 2004) การเรียนรูโดยการฝก
ปฏิบัติ (practical learning) ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาตาง ๆ
ดานวิทยาศาสตรมากขึ้น บทฝกปฏิบัติอาจเปนการทําปฏิบัติการ
ในหองปฏิบัติการจริง ทําปฏิบัติการแหง (dry practical) หรือ
ปฏิบัติเสมือน (virtual classroom) (Laloknam et al., 2010;
Phornphisutthimas et al., 2007a, 2007b)
การจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดภาวะแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 8)
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการดํารงชีวิตในภาวะปจจุบัน
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ความรูเดิม ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความสามารถ และแรงขับเคลื่อน

ประสบการณเดิมของ
การเรียนการสอน
ลักษณะของผูเรียน

แนวคิดของความรูและการเรียนรู

แนวคิดของการสอน

แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา

แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา

คุณภาพของการเรียน
ที่มีสัมฤทธิ์ผล
เลือก จัดการ นําเสนอ และ
ประเมินเนื้อหารายวิชาอยางไร

กระบวนการสอนและการ
เรียนรูในรายวิชา

อิทธิพลของชุมชนวิชาการและ
องคกรที่เกี่ยวของ

การปรับแนวการ
สรางความรู

ผูเรียนคาดหวังอะไรจากการ
เรียนรูและความเขาใจ
ความรูในเนื้อหารายวิชาและความ
กระบวนการสอนของผูสอน

ออกแบบและปรับใชภาวะแวดลอม
กับการเรียนการสอนอยางไร

หลักในการออกแบบ
การสอนในรายวิชา

อิทธิพลของสถานศึกษาและ
หนวยงานตาง ๆ

ภาพที่ 7 แนวคิดของการสรางภาวะแวดลอมตอการเรียนรูของผูเรียน (- - - แนวทางที่อาจเกิดขึ้น)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012

ภาพที่ 8 การจัดการภาวะแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
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วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556)
7 ทักษะ (Wagner, 2008) ไดแก
(1) การคิดวิเคราะหและการแกปญหา
(2) การรวมมือกันทํางานและความเปนผูนํา
(3) ความคลองตัวและการปรับตัว
(4) ความคิดริเริ่มและการสรางสรรคสิ่งใหม
(5) การสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนอยาง
มีประสิทธิภาพ
(6) การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล
(7) ความอยากรูอยากเห็นและจินตนาการ
การเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ AEC และนานาชาติทําใหผูเรียนมีสมรรถนะจากการเรียนรูที่หลากหลาย
ดังนี้
(1) สืบคนความรูตาง ๆ โดยใชภาวะแวดลอมการ
เรียนรูที่ใกลเคียงความจริงมากที่สุด
(2) รูจักรับฟงความคิดของผูอื่นและเปรียบเทียบ
กับแนวคิดของตัวเอง
(3) สามารถสื่อสารแนวความคิดกับผูรวมสนทนา
ที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับปรุงภาวะแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม
กับการเรียนรูไดตลอดเวลา
สรุป
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตววรษที่ 21 เปน
แนวทางใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูรวมกัน ในภาวะแวดลอม
ที่แตกตางกัน ผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยวิธีที่หลากหลาย
และเนนการใชวิธีที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรใชสื่อตาง ๆ และ
การลงมือปฏิบัติใหมากกวาวิธีบรรยาย การเรียนรูวิทยาศาสตร
นั้นผูเรียนจําเปนเรียนรูเรื่องประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร
การสืบคนและการทดลอง และวิธีการใชเหตุผลเพื่อใหเกิด
ความซาบซึ้งใจในการคนพบและแนวคิดของวิทยาศาสตร
และติดตามความคิดของนักวิทยาศาสตรเพื่อสรางแนวทาง
การเรียนรูของตนเอง นอกจากนี้ยังตองสื่อสารใหผูอื่นเรียนรู
เรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับรูมา การเรียนรูเพื่อกาวผานไป
สูโลกยุคใหม ผูสอนตองยอยและสกัดความรูใหงายลง เพื่อให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระสําคัญอยางแทจริง รายละเอียดปลีกยอยอาจสอนเสริมหรือใหผูเรียนไปเรียนรูเพิ่มเติมเอง การ
ประเมินผลการเรียนรูความเปนการประเมินตามสภาพจริง
ขณะที่มีการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
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กาวขามไปสูยุคอนาคตไดอยางมั่นใจ ไมวาจะเปนระดับ AEC
และระดับโลก ตามกระแสและทิศทางที่มวลชนกาวไปพรอมกัน
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