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บทคัดยอ 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันควรจัดการเรียนรูโดยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ คือ 
นําความรูเดิมจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูมาสรางความรูใหมในบริบทท่ีแตกตางกันออกไป การเรียนการสอนเปล่ียนแปลงจาก
การบรรยายเปนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเรียนแตละคนและประเมินสมรรถนะที่ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรไดรับ การจัดการเรียนรูวิทยา-
ศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจใชส่ือตาง ๆ ประกอบและใหลงมือทําปฏิบัติการจริงเพ่ือสราง
ทักษะตาง ๆ สําหรับผูเรียนและใชเปนเคร่ืองมือในการสืบเสาะและเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
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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. 
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การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน นอกจากความรูเบ้ืองตน

ท่ีผูสอนตองเรียนรู 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 ผูสอนยังตองเปล่ียนแปลงจากการใชวิธีสอน
แบบบรรยาย (lecture teaching) เปนการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (child-oriented learning) และเปล่ียน
วิธีการวัดผลจากการวัดผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี
ผูสอนกําหนดตามเนื้อหาท่ีตองการใหผูเรียนเรียนรู (forward 
design) มาเปนกําหนดสมรรถนะหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ท่ีผูเรียนควรไดรับกอนเขียนแผนจัดการเรียนรูและเขียนจุด-
ประสงคใหตรงกับสมรรถนะที่ผูเรียนควรไดรับ (backward 
design) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551; Wiggins and Mc-
Tighe, 2005) การวัดผลการเรียนรูในปจจุบันมีลักษณะเปนการ
ประเมินตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนการวัดประเมิน
เชิงปฏิบัติมากกวาการวัดประเมินโดยใชขอสอบขอเขียน 
(Wiggins and McTighe, 2011) 

การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 เนนใหท้ังผู-
เรียนและผูสอนกาวเขาสูการเรียนรูในอนาคตไปพรอม ๆ กัน 
การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับส่ิงแวดลอม
ในการเรียนรูในเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู เวลาใน
การเรียนรู เครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ชุมชน และนโยบายของ
รัฐและสถานศึกษา เพ่ือใหสนับสนุนสมรรถนะของผูสอน
และผูเรียนในโลกอนาคต (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)  

 
ภาพท่ี 1 ผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก http://www.rockyview.ab.ca/assets/ 

images/portraitlearner.jpg/image_view_fullscreen 
สืบคนเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 

 
ภาพท่ี 2 เสาหลักของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ท่ีมา: Fansher, 2011 
 
 การจัดการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญ 9 ประการ (ดัดแปลงจาก http://www.teachthought. 
com/learning/9-characteristics-of-21st-century-learning/ 
สืบคนวันท่ี 10 เมษายน 2556) ไดแก  

(1) เปนลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

(2) ใชส่ือตาง ๆ เปนองคประกอบในการจัดการเรียนรู 
(media-driven) (ส่ือในท่ีนี้ไมไดหมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส
เทานั้น) 

(3) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถจัดการเรียนรู
ดวยตนเองได (personalised) 

(4) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถปรับเปล่ียนและ
สังเคราะหองคความรูใหมจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูได 
(transfer-by-design) 

(5) แสดงออกไดอยางโปรงใส (visibly relevant) โดย
ยึดหลักการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติและทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานอยางมีความสุข 

(6) ผูเรียนไดรับความรูในปริมาณมาก (data-rich) 
จากการจัดการเรียนรูในหลักสูตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
และทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

(7) มีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับภาวะการณ
ตลอดเวลา (adaptable) จนเกิดการเรียนรูอยางไมมีท่ีส้ินสุด 

(8) มีการประสานงานและจัดการเรียนรูรวมระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน (interdependent) 



J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 4 No. 1 (2013) 

 57 

(9) มีความหลากหลาย (diverse) ของกระบวนการ 
วิธีการ เทคนิค และส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรูรวมระหวาง
ผูสอน ผูเรียน และชุมชน  
 การจัดการเรียนรูดังกลาวนี้สอดคลองกับหมวดท่ี 4 
แนวการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษท่ี 21 ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงเรื่องการประเมินผลระหวางการเรียนรูดวยการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู
แบบนี้ชวยผูเรียนเขาถึงส่ิงตาง ๆ (ดัดแปลงจาก James et al., 
2006) ดังนี้ 
 (1) เขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเขาใจถึงการ
จัดการความรูในปริมาณมาก 
 (2) เรียนรูและเขาใจการสรางความรูดวยตนเอง ปรับปรุง
และพัฒนาตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดรับ 
 (3) เรียนรูและเขาใจในระบบการตรวจสอบดวยกัน
เองระหวางผูเรียนและสามารถจัดการความรูเพ่ือใหผูเรียนแตละ
คนเขาใจไดโดยงาย 
 หากตองการใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูโลกอนาคต 
ผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีการสอน หากลยุทธใหม ๆ ท่ีชวย
ใหผูเรียนเรียนรูและคัดกรองความรูท่ีถูกตองมาสรางองคความรู
ดวยตนเองได บทบาทของผูสอนจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ท่ีเคยบอกเลาเรื่องราวจากการอานหนังสือและตํารา และจาก
ประสบการณเดิมท่ีผูสอนมีอยู มาเปนเรียนรูรวมกับผูเรียน
ไปพรอม ๆ กัน และไมขีดเสนกรอบใหแคบจนผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค (creative thinking) ไมได 
 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาและปริมาณความรูท่ีมีมากขึ้นในแตละวัน การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในยุคกอนเปนการถายทอดความรู
โดยใชวิธีบรรยาย และใชปฏิบัติการเปนส่ือใหผูเรียนเขาใจ
เรื่องราววิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การทํา
ปฏิบัติการในยุคกอนจนถึงปจจุบันยังคงเปนการเฉลยคําตอบ
ในระหวางท่ีผูสอนบรรยาย จึงทําใหผูเรียนปจจุบันไมคอย
สนใจการทําปฏิบัติการมากนัก ในชวงศตวรรษที่ 20 การเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเปนการเนนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจ
ในเน้ือหาโดยผานการคนควาและสืบเสาะโดยการส่ือสารระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน (Toplis, 2011) 

ในปลายศตวรรษที่ 20 มีการเปล่ียนแปลงโดยลดทอน
ความรูท่ีไมจําเปนตอการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปล่ียนแปลง
โดยเนนเฉพาะสาระท่ีสําคัญและใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry) 
เปนรากฐานของการเรียนรูวิทยาศาสตร (Toplis, 2011) ผูเรียน
สามารถหาความรูไดจากการสืบเสาะ แตยังไมเขาใจการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามธรรมชาติท่ีควรเปน นอกจากนี้ปฏิบัติการ
สวนใหญท่ีพบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของประเทศไทย 
เปนบทปฏิบัติการที่เลียนแบบมาจากตางประเทศ และตัวอยาง
ตาง ๆ ท่ีพบในบทเรียนเปนตัวอยางท่ีไกลตัวผูเรียน ทําใหผู-
เรียนเขาใจกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรไดยาก ดังนั้นการ
เรียนรูในปจจุบันจึงปรับเปล่ียนมาเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรทองถ่ิน และควบคุมมาตรฐานโดยใชสาระแกนกลาง
และตัวชี้วัดรวมกันท้ังประเทศ หรือท่ีเรียกวา หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551ก) 

ปจจุบันการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีจุดประสงค
เพ่ือเรียนรูกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเปนหลัก (Linn and Eylon, 2011; Toplis, 2011) 
สําหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรจําแนกออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก 
ส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตและส่ิงแวดลอม สาร
และสมบัติของสาร แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน กระบวน-
การเปล่ียนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ และธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
ข) เปรียบเทียบกับการจัดรายวิชาแบบเดิมไดดังภาพที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับ

การจัดการเรียนรูระบบเดิมในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา 

ชีวิต ส่ิงมีชีวิต 

สารและสมบัติ 
ของสาร พลังงาน 

แรงและการ 

อวกาศ 
ดาราศาสตรและ 
เคลื่อนที ่

ส่ิงแวดลอม 

การดํารงชีวิต 
การ 

ของโลก 
เปลี่ยนแปลง 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
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ทัศนคติในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 จากการสํารวจทัศนคติในการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนของประเทศอังกฤษในระดับ General Certificate of 
Secondary Education (GCSE) (ภาพที่ 4) พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นวา หลักสูตรวิทยาศาสตรของประเทศอังกฤษ
เขาถึงชีวิตจริงของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น (Cerini 
et al., 2003) นักเรียนท่ีเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรของประเทศ
อังกฤษ แสดงความคิดเห็นวา การอภิปรายหรือโตแยงกันใน
หองเรียนเปนวิธีท่ีมีประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนรูวิทยาศาสตร รองลงมา คือ การทําปฏิบัติการและการ
ออกภาคสนาม ตามลําดับ และวิธีท่ีสนุกสนานในการเรียนรู
มากท่ีสุด คือ การออกภาคสนาม (ตาราง 1) ซึ่งวิธีเรียนรูวิทยา-
ศาสตรท่ีนักเรียนชื่นชอบทําใหเกิดความคงทนของความรูมาก
ท่ีสุดและสอดคลองกับพีระมิดการเรียนรูในภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 4 การเลือกคุณศัพทท่ีแสดงถึงทัศนคติในการเรียนรู

วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ GCSE ในประเทศ
อังกฤษ 

ท่ีมา: Cerini et al., 2003 

 

ภาพท่ี 5 พีระมิดการเรียนรู (learning pyramid) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Abram, 2013 

ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักเรียนอังกฤษในระดับ GCSE ตอ
วิธีการเรียนรูวิทยาศาสตร (n =1,450 คน) 

วิธีการเรียนรู 
มีประโยชนและ 
มีประสิทธิภาพ 

สนุกสนาน 

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% 

ท่ีมา: Murray and Reiss, 2005 
 
 จากภาพท่ี 5 จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยวิธีการบรรยาย
เปนวิธีการที่ผูเรียนไดรับความรูและมีความคงทนของความรู
โดยเฉล่ียนอยท่ีสุด วิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรูเพ่ือใหได
ความรูมากท่ีสุดเปนสอนโดยใชวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกัน
และใหผูเรียนไดลงมือทําเอง คิดเอง ท้ังนี้ผูสอนเปนเพียงผู-
ใหคําแนะนําและไมบอกคําตอบ เพ่ือใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 
 จากการสํารวจทัศนคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคกลางของประเทศไทย
จํานวน 1,985 คน (ตาราง 2) ผูนิพนธพบวา ผูเรียนตองการให
มีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรดวยวิธีการ
เรียนท่ีหลากหลายโดยใหมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน
ใหนาเรียนรู การเรียนรูอาจเกิดขึ้นในหรือนอกหองเรียน และ
การใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกหองเรียนหรือนอกสถานที่
ชวยใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดดีขึ้น นอกจากนี้การทํา
ปฏิบัติการยังเปนวิธีการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาภาคบรรยายไดมากขึ้น ผูเรียนคิดวา วิทยาศาสตรมี
ความสําคัญในการเรียนรูวิชาอื่น การเรียนรูชีวิตนักวิทยาศาสตร
ชวยใหผูเรียนเขาใจความเปนมาของเนื้อหาวิทยาศาสตรได
ดีขึ้น และตองการใหการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนเขาใกล
ชีวิตจริงของผูเรียนใหมากท่ีสุด จากการสัมภาษณผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ผูเรียนยังคิดวา วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ียาก 
โดยเฉพาะสวนท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาและบางเรื่องตองใช
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จินตนาการมากกวาการเรียนรูจากธรรมชาติท่ีเห็นไดโดยตรง 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Ogunkola and Samuel (2011) 
Osborne and Collins (2001) และ Jenkins and Nelson (2005) 
 

ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางของ
ประเทศไทยตอการเรียนรูวิทยาศาสตร (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 

หัวขอความคิดเห็น 
คะแนนความคิดเห็น 

(คาเฉลี่ย ± SD) 
1.  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรปจจุบันที่เรียนรู

เขาใกลกับชีวิตของนักเรียน 
3.32 ± 0.54 

2.  วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสามารถนําไปใชใน
การเรียนรูวิชาอื่นได 

3.80 ± 0.65 

3.  การเรียนรูวิทยาศาสตรจากการทาํปฏิบัติการ
ชวยใหเขาใจเน้ือหาวิทยาศาสตรไดมากข้ึน 

4.05 ± 0.74 

4.  การเรียนรูเร่ืองราวของนักวิทยาศาสตรเปน
กลไกใหเขาใจถึงองคความรูวิทยาศาสตร
ไดดีข้ึน 

3.62 ± 0.25 

5.  การเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติดีกวา
การเรียนดวยวิธีบรรยายเพียงอยางเดียว 

3.91 ± 0.54 

6.  การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียน เชน 
การนําเสนอนิทรรศการ การออกภาคสนาม 
ทําใหเรียนรูวิทยาศาสตรไดดียิ่งข้ึน 

3.83 ± 1.05 

7.  ผูสอนควรใชวธิทีี่หลากหลายในการสอนเน้ือหา
วิทยาศาสตร 

4.05 ± 0.91 

8.  การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ดีชวยใหผูเรียน
เรียนรูวิทยาศาสตรไดดีข้ึน 

3.82 ± 1.14 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในบริบทปจจุบัน 
 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในปจจุบันเปนการเรียนรูวา วิทยาศาสตรทํางานอยางไร (How 
science work) (Toplis, 2011) ซึ่งมีองคประกอบที่เปนแกนหลัก
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 ประการ (ภาพท่ี 6) ไดแก (1) 
การศึกษาประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร เปนการเรียนรู
ความเปนมาของวิทยาศาสตร เรียนรูวิธีการคิดของนักวิทยา-
ศาสตร เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งใจและทําใหผูเรียนตองการ
เรียนรวมไปกับนักวิทยาศาสตรหรือเนื้อหาวิทยาศาสตรท่ีผู-
เรียนวาดภาพหรือจิตนาการไว (2) การทดลองและสืบคนขอมูล
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานท่ีผูเรียนคาดหมายไว และ (3) เรียนรู
วิธีการใหเหตุผลเพ่ือนําไปสูการอภิปราย วิเคราะห รวมถึงการ
สังเคราะหประมวลความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปใชงานตาง ๆ  
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใชวิธีการหลากหลาย
และใชส่ือการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางเทคโนโลยีแบบเดิม 

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

 
ภาพท่ี 6 แนวทางในการศึกษาการทํางานของวิทยาศาสตร 
ท่ีมา: Williams, 2008 
 

 การออกแบบรายวิชาใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาวิทยา-
ศาสตรตองคํานึงถึงภาวะแวดลอมในการจัดการเรียนรู (ภาพ
ท่ี 7) ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (brain-based learning) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 
2551) โดยเนนความเขาใจของผูเรียน ทําใหเกิดเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ การใชการคิดวิเคราะห กระบวนการสะทอนกลับและ
การขยายความรู และการสรางแนวคิดใหม ๆ จากหลักฐาน
เชิงประจักษ การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ี
นิยมใชในปจจุบัน ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก 
 (1) การแนะนําผูเรียนใหเรียนรูไดอยางอิสระ 
 (2) การจัดใหผูเรียนประยุกตความรูไปใชในบริบท
ตาง ๆ กัน 

(3) สรางใหผูเรียนสะทอนความคิดในแงมุมท่ีหลาก-
หลายและควบคุมความคิดท่ีตองการแสดงออกดวยตนเองได 
 การเรียนรูในบริบทศตวรรษที่ 21 อาจจัดการเรียนรู
ไดหลากหลายแบบทั้งท่ีเปนทางการ (formal learning) และ
ไมเปนทางการ (informal learning) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู
ควรใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองได (constructivist learning 
model) จากความรูเดิม บริบทแวดลอม การสนทนากับผูรู รวม-
ถึงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ วิธีการนี้จะทําใหผูเรียน
มีความจําในระยะยาวหรือความคงทนของความรู (retention) 
ไดดีขึ้น (Laloknam et al., 2010) 
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ตาราง 3 ประเภทการเรียนรูและส่ือการเรียนรูแบบเดิมและดิจิตอลที่ใชผสมผสานกันในแตละวิธีการเรียนรู 

ประเภทการเรียนรู ส่ือการเรียนรูแบบเดิม ส่ือการเรียนรูดิจิตอล 
การรับรู (acquisition) การอานหนังสือ บทความ การฟงการบรรยาย 

การดูการสาธิต การเรียนในชัน้เรยีน 
การอานส่ือมัลติมีเดีย เว็บไซต เอกสารดิจิตอล
และทรัพยากรตาง ๆ การดูภาพเคล่ือนไหว 
และวิดีโอ 

การสืบเสาะ (inquiry) ใชคําแนะนําในการเรียนรู วิเคราะหขอคิดเห็นและ
ขอมูลที่ไดจากวัสดุอุปกรณและทรพัยากรที่มีอยู 
เปรียบเทยีบขอมลูที่เก็บมาได คนควา และประเมิน 
ขอมูลหรือขอคิดเห็นที่ไดมา 

ใชคําแนะนําหรอืที่ปรึกษาออนไลน วิเคราะห
ขอมูลและขอคิดเห็นที่ไดจากส่ือดิจิตอล เก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมอื
ดิจติอล 

การปฏิบัติ (practice) ทํากิจกรรม โครงงาน ปฏิบัติการ ออกภาคสนาม 
สนทนากับผูสอนแบบตัวตอตัว และทํากิจกรรม
บทบาทสมมติ 

ใชแบบจําลองตาง ๆ หองเรียนเสมือน ออก
ภาคสนาม และบทบาทสมมติออนไลน 

การสรางผลผลิต (production) การสรางผลผลิตที่เปนขอความ ความเรียง รายงาน 
บัญชี การออกแบบ การแสดงออก ส่ิงประดิษฐ 
ภาพเคล่ือนไหว แบบจําลอง และวิดีโอ 

ผลิตและจัดเก็บเอกสารดิจิตอล การนําเสนอ
การออกแบบ การแสดง ส่ิงประดิษฐ ภาพ 
เคล่ือนไหว แบบจําลอง ทรัพยากร สไลด
ตอเนื่อง รูปภาพ วิดีโอ บล็อก (blog) และ
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 

การอภิปราย (discussion) การอภิปรายหัวขอที่เรียน อีเมล การสัมนนา การ
อภิปรายกลุม การจัดเวทอีภิปรายออนไลน การ
อภิปรายในชัน้เรยีน และการใหขอเสนอแนะผานบล็อก 

การอภิปรายแบบออนไลนในหัวขอที่เรยีน 
สัมมนา อีเมล อภปิรายกลุม เวทีสนทนา วิกิ 
(wikis) พูดคุยผานหองสนทนา (chat room) 
การใชเครือ่งมอืประชุมผานเว็บ การเช่ือม  
ตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 

การเรียนรูรวมกัน (collaboration) โครงงานกลุมขนาดเล็ก ผลผลิตอืน่ๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรูรวมกัน รวมถึงการสรางผลผลิตที่เกิด
จากแนวคิดการเรียนรูรวมกัน 

โครงงานกลุมขนาดเล็กหรือผลผลิตที่ไดจาก
การใชเวทีสทนาออนไลน วิกิ หองสนทนา 
และการเรียนรูรวมกันบนโลกดิจิตอลตาง ๆ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012 
 
 การเรียนรูของผูเรียนในบริบทปจจุบันเปนการถายทอด
ความรูหรือแนวความคิดจากผูสอนไปยังผูเรียนโดยจัดภาวะ-
แวดลอมของการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาท่ี
จะสอน การเรียนรูวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากในแตละเนื้อหาจะมีบทปฏิบัติ-
การท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท่ีผูเรียนตองศึกษาดวย การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาควรมีการใชส่ือท่ีเหมาะสม
เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสมรรถนะท่ีผูเรียน
ควรมี ผูสอนควรเตรียมความรู ทักษะ และทรัพยากรตาง ๆ 
เพ่ือใหผูเรียนมีภาวะแวดลอมในการเรียนรูเชิงปฏิบัติไดมาก
ขึ้น รวมถึง การจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสะทอนความ-
คิดท่ีไดรับออกมา นอกจากนี้ การรับรูและพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนในการทําปฏิบัติการเปนส่ิงท่ีผูสอนควรใส

ใจและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงขณะที่ผูเรียนทํา
ปฏิบัติการอยู ผูสอนควรเตรียมคําแนะนําในการทําปฏิบัติการ 
ใบกิจกรรม และส่ืออิเล็กนิกสตาง ๆ ผูสอนตองทําหนาท่ีเปน
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)  
 การจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดภาวะแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 (ภาพท่ี 8) 
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการดํารงชีวิตในภาวะปจจุบัน 
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ภาพท่ี 7 แนวคิดของการสรางภาวะแวดลอมตอการเรียนรูของผูเรียน (- - - แนวทางที่อาจเกิดขึ้น) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012 

 

ภาพท่ี 8 การจัดการภาวะแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ความรูเดิม ความเช่ือม่ันในตนเอง 
ความสามารถ และแรงขับเคลื่อน 

ประสบการณเดิมของ 
การเรียนการสอน 

แนวคิดของความรูและการเรียนรู แนวคิดของการสอน 

ลักษณะของผูเรียน 

แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา 

คุณภาพของการเรียน 
ที่มีสัมฤทธิ์ผล 

เลือก จัดการ นําเสนอ และ
ประเมินเน้ือหารายวิชาอยางไร 

ออกแบบและปรับใชภาวะแวดลอม
กับการเรียนการสอนอยางไร 

ผูเรียนคาดหวังอะไรจากการ
เรียนรูและความเขาใจ 

การปรับแนวการ
สรางความรู 

ความรูในเน้ือหารายวิชาและความ
กระบวนการสอนของผูสอน 

อิทธิพลของชุมชนวิชาการและ
องคกรที่เกี่ยวของ 

อิทธิพลของสถานศึกษาและ
หนวยงานตาง ๆ 

กระบวนการสอนและการ
เรียนรูในรายวิชา 

หลักในการออกแบบ 
การสอนในรายวิชา 
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7 ทักษะ (Wagner, 2008) ไดแก 
 (1) การคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
 (2) การรวมมือกันทํางานและความเปนผูนํา 
 (3) ความคลองตัวและการปรับตัว 
 (4) ความคิดริเริ่มและการสรางสรรคส่ิงใหม 
 (5) การส่ือสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 (6) การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล 
 (7) ความอยากรูอยากเห็นและจินตนาการ 

 การเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ AEC และนานา- 
ชาติทําใหผูเรียนมีสมรรถนะจากการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ดังนี้ 
 (1) สืบคนความรูตาง ๆ โดยใชภาวะแวดลอมการ
เรียนรูท่ีใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 
 (2) รูจักรับฟงความคิดของผูอ่ืนและเปรียบเทียบ
กับแนวคิดของตัวเอง 
 (3) สามารถส่ือสารแนวความคิดกับผูรวมสนทนา
ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
 (4) ปรับปรุงภาวะแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม
กับการเรียนรูไดตลอดเวลา 

สรุป 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตววรษที่ 21 เปน
แนวทางใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูรวมกัน ในภาวะแวดลอม
ท่ีแตกตางกัน ผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยวิธีท่ีหลากหลาย
และเนนการใชวิธีท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรใชส่ือตาง ๆ และ
การลงมือปฏิบัติใหมากกวาวิธีบรรยาย การเรียนรูวิทยาศาสตร
นั้นผูเรียนจําเปนเรียนรูเรื่องประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร 
การสืบคนและการทดลอง และวิธีการใชเหตุผลเพ่ือใหเกิด
ความซาบซึ้งใจในการคนพบและแนวคิดของวิทยาศาสตร 
และติดตามความคิดของนักวิทยาศาสตรเพ่ือสรางแนวทาง 
การเรียนรูของตนเอง นอกจากน้ียังตองส่ือสารใหผูอ่ืนเรียนรู
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดรับรูมา การเรียนรูเพ่ือกาวผานไป 
สูโลกยุคใหม ผูสอนตองยอยและสกัดความรูใหงายลง เพ่ือให
ผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระสําคัญอยางแทจริง รายละเอียดปลีก-
ยอยอาจสอนเสริมหรือใหผูเรียนไปเรียนรูเพ่ิมเติมเอง การ
ประเมินผลการเรียนรูความเปนการประเมินตามสภาพจริง
ขณะท่ีมีการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตรประสบผลสําเร็จทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

กาวขามไปสูยุคอนาคตไดอยางมั่นใจ ไมวาจะเปนระดับ AEC 
และระดับโลก ตามกระแสและทิศทางท่ีมวลชนกาวไปพรอมกัน 
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