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บทคัดย่อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจาก

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไปสู่การพัฒนาทักษะที่จำาเป็นเพื่อการดำารงชีวิตและเรียนรู้อย่างเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนเพื่อรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์คงไม่เพียงพอ แต่ต้องเติมเต็ม
คุณลักษณะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม บทความนี้นำาเสนอจุด
มุ่งหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา 

คำ�สำ�คัญ: ศตวรรษที ่21 การเรยีนรู ้จดุมุง่หมายทางการศกึษา การเรยีนการสอน วทิยาศาสตรศ์กึษา 

Abstract
Twenty first century teaching and learning in science needs to manipulate in  

learner-centered approach for manipulative skills as well as cognitive skills. It requires not only 
scientific information, but also other attributes should be fulfilled in the classroom. This article  
aims to propose objectives of the 21st century teaching and learning in science, using  
and applying for students’ quality in the context of current education. 
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บทนำา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม ทำาให้มนุษย์รู้จักเรียนรู้และทำาความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ 
แตกต่างและหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรมและ
ความซับซ้อนของสังคม กลไกสำาคัญประการหนึ่ง
ท่ีช่วยให้มนุษย์รู้จักเรียนรู้ที่จะนำาวิทยาการต่างๆ 
มาเป็นเครื่องมือต่อยอดความคิดและนำาไปสู่การ
ประดิษฐ์สิ่งอำานวยความสะดวกสบาย มนุษย์ได้
นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์อุปกรณ์
ต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยขยายประสาทสัมผัสที่นำาไปสู่
การพัฒนาความรู้อีกมากมายในศตวรรษที่ 21 นี้
เราจงึมอิาจปฏเิสธได้วา่วทิยาศาสตรม์คีวามสำาคญั
ยิ่งต่อตัวเราและสังคมในฐานะเป็นเครื่องมือทาง
ปัญญาของมนุษยชาติ

การพัฒนาความคิดและการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการคิดเชิงระบบและ
ลงมือกระทำาตามกระบวนการที่เชื่อถือได้ ความ
รู้และกระบวนการสร้างความรู้ การสรุปความรู้ที่
สามารถอธิบายได้ การสร้างความรู้จึงมีการเรียน
การสอนทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เริ่มให้
ความสำาคัญกับทักษะและกระบวนการท่ีตอบ
สนองตามธรรมชาติของผู้เรียน อาจกล่าวได้ว่า
เมื่อสังคมเริ่มปรับเปลี่ยนและกลืนกลายสู่ยุคฐาน
ความรู้ (Learning society) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative economy) และมีการร่วมมือกัน  
(Collaboration) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่การสอนตัวความรู้หรือเพียง
แค่ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ต่อไป หากแต่
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักนำาวิทยาศาสตร์มาใช้
อยา่งเหมาะเจาะและลงตวักบับรบิทของการเรยีน
การสอน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2551)

บทความน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือเสนอ
แนวคิดจุดมุ่ งหมายของการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21และการนำาไป
ประยุกต์ใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
สอดรับกับแนวคิดที่ควรจะมีในทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาและควรจะเป็นตามบริบทของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนได้นำาเสนอจุดมุ่ง
หมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั้งด้าน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งมีการสรุป
แนวคดิสำาคญัทีส่ามารถนำามาปรบัใชไ้ดใ้นการเรยีน
การสอน และน่าจะมีประโยชน์ต่อนักการศึกษา
ที่จะได้ทบทวนและเติมเต็มในห้องเรียนหรือการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูป

การเรียนรู้โลกของวิทยาศาสตร์
การทำาความเขา้ใจโลกรอบตวัเราอาศยั

กระบวนการคิด การปฏิบัติ การพิสูจน์ การ
ตีความ และการสรุป ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับปรัชญาเป็นเรื่องที่แทบแยก
ออกจากกันมิได้ แต่สำาหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษา
ปรัชญาหรือไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจทึกทัก
เอาเองวา่ศาสตรท์ัง้สองสาขานีแ้ตกตา่งกนั เชน่ 
วิทยาศาสตร์มีความเป็นรูปธรรม (Concrete) 
ปรัชญามีความเป็นนามธรรม (Abstract)  
วิทยาศาสตร์ต้องทดลองและพิสูจน์ได้ ปรัชญา
พิสูจน์ทดลองไม่ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ศาสตร์ทั้งสองล้วนพยายามอธิบายธรรมชาติ
ของความเป็นจริง (Nature of reality)ปรัชญา
สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของ  
empiricism โดยเชื่อว่าความรู้ไม่เกิดเพียงแค่
เกิดจากสิ่งที่สังเกตได้ (Observable) พิสูจน์
ได้ (Verifiable) ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Objective 
data) หากแต่มีการนิรนัย (Deductive) จาก
ความคิดและการสัมผัสผ่านประสบการณ์ตรง 
(White, 1991: 370)ซึ่งการส่งผ่านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะต่างๆ 
ของความเป็นวิทยาศาสตร์อาศัยการเรียนการ
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สอนทีส่อดคล้องกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
เช่นกัน

ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ เป็ น
หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้ผู้เรียนเข้าถึงความเป็น
วิทยาศาสตร์ ไม่ได้สอนเน้นย้ำาให้รู้ เฉพาะ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ (Scientif ic 
information) เท่านั้น แต่การสร้างความรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนนั้นเกิดจากการปรับ
เปล่ียนโครงสรา้งทางปญัญาซึง่เปน็ผลสบืเนือ่ง
มาจากซึมซับความรู้ผ่านสังคมและวัฒนธรรม 
(Fosnot, 1996) ผู้สอนต้องมีความเข้าใจว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการเรยีนรูไ้ด ้เขา้ใจธรรมชาติ
การเรียนรู้ เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน 
(ประสาท เนอืงเฉลมิ, 2554) นอกจากนีต้อ้งมี
แนวคดิพืน้ฐานวา่การคดิและการทำาความเขา้ใจ
บางอย่างของผู้เรียนอาจซับซ้อนกว่าผู้สอน  
ผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาจากสภาพ
ปัญหา มิใช่การบอกโดยตรง เพราะผู้เรียนจะ
ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงจนกว่าจะได้
มีประสบการณ์ด้วยตนเอง (Kroll, 2005)

อย่ า ง ไ รก็ ต ามการทำ าความ เข้ า ใ จ
วิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
สมัย อาจวิเคราะห์ได้จากแต่ละช่วงพัฒนาการ
ของโลกทรรศน์ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน การ
เปลีย่นแปลงทำาให้เรามองเห็นพัฒนาการทางความ
คดิและความเปน็ไปของกระแสโลกตามสภาพจรงิ 
Rachel Carson ได้เขยีนหนงัสอืช่ือ Silent Spring 
ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี 1962 ท่ีพยายามสะท้อน 
ใหเ้หน็ถงึผลเสยีของการใช้สารเคมเีพ่ือเพ่ิมผลผลติ
ทางการเกษตรอยา่งกวา้งขวางสง่ผลใหร้ะบบนเิวศ
เสียสมดุล สังคมยุคหลังปี 1962 จึงเริ่มหันมาให้
ความสำาคัญกับการลดปริมาณสารกำาจัดศัตรูพืช
และแมลง แต่ปัจจุบันประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น
ความต้องการทางด้านอาหารและพลังงานก็ทวี

ตามไปด้วย การเพิ่มผลผลิตจึงต้องอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและสังคมยอมรับได้

การผลิตอาหารที่เกิดจากการดัดแปลง
พันธุกรรม (Genetically Modified Foods: 
GMFs) เป็นทางเลือกหนึ่งของอนาคตและอาจ
มีการนำามาใช้ในวงกว้างแต่ผลจากการทำาสิ่งนี้
ทำาให้แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติลดจำานวนลง
และระบบนิเวศวิทยาเกิดการเสียสมดุลเช่นกัน 
และสังคมก็ยังมองว่าความต้องการเพิ่มผลผลิต
อาหารก็ยังมีความสำาคัญซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิต
ทางวิทยาศาสตร์จะสร้างทางเลือกให้กับสังคม 
เรยีนรูแ้ละตระหนกัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ อารมณ์
และความรู้สึกทำาให้ความคิดของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบางครั้งมิสามารถแสดงเหตุผล
ที่เพียงพอได้ ต้องอาศัยทั้งความเช่ือและเหตุผล
ไปด้วยกัน ทั้งนี้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ต้องอาศัย
การเกื้อกูลของระบบ 3 ส่วนคือ ตัวเอง สังคม 
และธรรมชาติแวดล้อม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต), 2542) ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องปรับพฤติกรรมผู้เรียน ลดการ
บริโภคนิยม การทำาตามอย่าง การเลียนแบบ การ
พัฒนาจิตใจ มีใจสูง รู้จักรักสันโดษ มีคุณธรรม
จริยธรรม พึ่งตนเองได้ และมีปัญญาด้วยการยึด
หลักโยนิโสมนสิการ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาวิทยา
ศาสตร์

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น
สามส่วนคือ พุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
เน้นด้านสติปัญญาและกลไกการทำางานของ
สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิด ทักษะพิสัย 
(Psychomotor domain) เน้นด้านประสาท
สมัผสั การเคลือ่นไหว การคดิและลงมอืทำาเพือ่
แก้ปัญหา และจิตพิสัย (Affective domain) 
เนน้ด้านอารมณ ์ความรูสึ้ก และการแสดงออก
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ทางพฤติกรม (Krathwohl, 2002) McCor-
mack and Yager (1989) ได้เสนอการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้สอนได้ออกแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
โดยกำาหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร ์ดงันี ้การรูแ้ละเขา้ใจ (Know-
ing and understanding) การสำารวจค้นหา

และการค้นพบ (Exploring and discovering) 
การจินตนาการและการสร้างสรรค์ (Imaging 
and creating) การรู้สึกและเห็นคุณค่า (Feel-
ing and valuing) และการใช้และการปรับ
ประยุกต์ (Using and applying) ซึ่งการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจำากัดอยู่
เพียงแค่ 2 ขั้นแรก (ภาพที่ 1)

5. การใช้และการประยุกต์(Using and Applying)
 ๏ นำามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำาวัน
 ๏ ประยุกต์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์สู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและแก้ปัญหา
 ๏ ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
 ๏ เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

4. การสร้างความรู้สึกและค่านิยม (Feeling and Valuing)
 ๏ พัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ครู และตนเอง
 ๏ ค้นหาอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนรอบข้าง
 ๏ พัฒนาความเคารพและให้เกียรติแก่ตนเองและผู้อื่น
 ๏ ตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยมส่วนบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. การจินตนาการและการสร้างสรรค์(Imaging and Creating)
 ๏ การจินตนาการ 
 ๏ การคิดแก้ปัญหา 
 ๏ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
 ๏ การหลอมรวมวัตถุและความคิดเป็นสิ่งใหม่

2. การสำารวจค้นหาและการค้นพบ (Exploring and Discovering)
 ๏ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดและลงมือทำา 
 ๏ ใช้ทักษะการจัดการควบคู่กับทักษะทางปัญญา

1. การรู้และการเข้าใจ (Knowing and Understanding)
 ๏ เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง 
 ๏ สืบสวนหาความรู้ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 1 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์เริ่มจากการให้ความรู้  
ความเข้าใจ ซึ่งเป็นการให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับอื่น ขั้นที่
สอง เป็นการสำารวจและการค้นพบ เป็นกระบวน
การทางวทิยาศาสตร ์(Scientific process) ทีเ่นน้
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เพ่ือใหผู้เ้รยีน
สามารถพัฒนาทั้งพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เมื่อ
พัฒนาจนเกิดความชำานาญแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 3 
คือการจินตนาการและการสร้างสรรค์ โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ (Creative thinking) เมื่อนั้นผู้เรียน
ก็สามารถเข้าสู่ขั้นท่ี 4 ก็คือการสร้างความรู้สึก
และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการปรับ
ทัศนคติ (Attitude) และมุมมองต่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific worldview) เมื่อถึงขั้นนี้แล้วผู้เรียน
สามารถใช้และประยุกต์วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนา
ตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้มได้อย่างเปน็องค์รวม  
(Applications and connection)จุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นี้ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมาย (Yager, 
2007)

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษน้ีจึง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาที่สำาคัญ โดยให้ผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน ทั้งในแบบที่
เป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็นทางการ กิจกรรม
การเรียนรู้ต้องผ่านการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558; 
Nuangchalerm, 2014) ผู้สอนต้องปรับตัวและ
ทำาหน้าทีเ่ปน็ผู้คอยช้ีแนะและอำานวยความสะดวก
เปิดพื้นท่ีในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างอิสระส่ง
เสริมโอกาสในค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตัวผู้เรียน
เอง และผู้สอนต้องเสาะแสวงหาและนำาเสนอ

แหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสมการเรียนรู้จะมี
คุณค่าและความหมายที่แท้จริงเมื่อผู้เรียนเข้าไป
มีประสบการณ์ตรง นำาไปสู่การคิด การเข้าใจ การ
ตัดสินใจ การลงมือทำา และการเข้าไปมีความรู้สึก
กับสิ่งที่กระทำา (Carin and Bass, 1997; Eyler 
and Giles, 1999) 

การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
จุดมุ่ งหมายของการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเมื่อมีความ
รู้ความเข้าใจแล้ว ต้องมีทักษะ คุณลักษณะ และ
เข้าถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การเรียนการ
สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บคุคลอืน่ๆและสิง่แวดลอ้มรอบตวัผูเ้รยีนสามารถ
สร้างความหมายในการค้นหาคำาอธิบายรู้จักสร้าง
ความคิดจากเหตุการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ผู้
เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเองผู้สอนเปน็เพยีงผู้สนบัสนนุและอำานวยความ
สะดวก ประสาท เนืองเฉลิม (2558) ได้สรุป
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้

๏ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเพิ่มความซับ
ซ้อนของกิจกรรมการเรียนถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมทีง่า่ยแลว้ ก็จะเกิดการเรยีนรูแ้ละทำาความ
เข้าใจในเนื้อหา ผู้สอนควรกำาหนดสถานการณ์
หรือสร้างปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน ถ้าเป็นปัญหา
หรือสภาพการณ์ที่ผู้เรียนพบในห้องเรียนมีความ
สัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรงจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

๏ การจัดเตรียมบรรยากาศให้ผู้เรียนได้
ทำางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนได้
ช่วยเหลือกัน แต่ละคนเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้
ปัญหาต่างๆซึ่งการกระทำาเช่นนี้จะเป็นการเสริม
สร้างประสิทธิภาพการทำางานให้สูงข้ึนส่งเสริม
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การอภิปรายและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
เรียนรู้

๏ การจัดเตรียมเนื้อหาหรือสื่อการสอน
ตา่งๆตอ้งใหส้อดคลอ้งกนัมกีารนำาเสนอในรปูแบบ
ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มองปัญหา
ในหลายแง่มุม

๏ การให้ความสำาคัญกับการสะท้อน
ความคิดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
ความหมายของสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นการที่ผู้เรียน
ไดรู้ถึ้งความคดิของตนเองทำาใหม้คีวามสามารถใน
การแกป้ญัหาและพฒันาวธิกีารสบืเสาะหาความรู้
ใหม่ๆในระดับที่สูงขึ้น

๏ ผู้เรียนไมใ่ช่เปน็เพียงฝา่ยรบัหรอืเปน็ผู้
ตอบรบัแตค่วรมสีว่นรว่มในการคิดตัดสนิใจและได้
รบัโอกาส เพือ่ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ตามความต้องการของตนเองบ้าง

การจัดการเรียนการสอนควรกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีการสำารวจและมีการค้นพบด้วยตนเอง
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระทำาการฝึกฝนทาง
ปัญญาสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมและได้ลงมือ
กระทำาจริง และการทำางานร่วมกันประสบการณ์
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ต่อไปโดยเน้นว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวผู้
เรียนจะพัฒนาขึ้นขณะที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน ผู้สอน และสภาพแวดล้อมผู้เรียนจะเป็น
ผู้สร้างความรู้หรือสร้างความหมายจากการบ่ม
เพาะทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ด้วย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังอย่าง
เป็นองค์รวม ซึ่งเป็นแนวทางของวิทยาศาสตร์
วสิยั (Scientism) ทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็มนษุย์

ที่สมบูรณ์ในศตวรรษนี้และศตวรรษหน้าอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ นักการศึกษาจึงควรทำาความ
เข้าใจในแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้บนพื้น
ฐานท่ีว่าผู้สอนมิได้ทำาหน้าท่ีเพียงแค่ส่งผ่านความ
รู้เท่านั้น แต่ต้องเติมเต็มทักษะท่ีจำาเป็นในการ
เรยีนรูแ้กผู่เ้รยีนอยา่งสมดลุ (ประสาท เนอืงเฉลมิ, 
2554; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555; ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2557) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควร
เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ที ่ได้
เปดิกวา้งทางความคดิ มเีจตคตทิีด่ตีอ่วทิยาศาสตร ์
พัฒนาชีวิตด้วยทักษะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกมากกว่าแค่การซึมซับความรู้ภายใน
ห้องเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ที่จำาเป็น
ต่อการนำาไปใช้ดำารงชีวิตและช่วยค้ำาจุนให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข (วิจารณ์ 
พานิช, 2553; Marzano and others, 2001)

จุดมุ่ งหมายของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงควรได้รับการทบทวนและปรับ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา คงไม่ใช่แค่เพียงการสอน
ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ หากต้องถ่ายทอด
ทักษะ ประสบการณ์ และจิตวิญญาณของความ
เป็นวิทยาศาสตร์ลงไปในกระบวนการเรียนการ
สอน มองให้เห็นและทำาความเข้าใจให้เป็นเช่น
วิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำาคัญในฐานะที่
เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และประเมินการเรียนรู้หากมีการนำาจุด
มุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไป
วิเคราะหแ์ละออกแบบในการเรยีนการสอนแลว้จะ
ชว่ยพฒันาใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่อยา่ง
เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
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