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ความก้ าวหน้ าของ เทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ “Digital  
Transformation” เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกิจ
ใหก้บัสนิคา้และการบรกิารผา่นทางนวตักรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง “Internet of 
Thing” ทีท่กุส่ิงทกุอยา่งตอ้งสามารถเชือ่มตอ่
กับอินเทอร์เน็ตได้กำาลังเข้ามาเปลี่ยนแปลง
โลก การไหลเวียนของวัฒนธรรม ความ
ต้องการคุณลักษณะของแรงงาน พลเมือง
ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษาซึ่ง 
เปรียบเสมือนสถานที่เตรียมคุณลักษณะของ
บุคคลควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 

ห นั ง สื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่  21 ได้ระบุ
คำาถามสำาคัญร่วมสมัยของการจัดการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์  ซึ่ ง เป็นคำาถามที่
สำ า คัญและท้าทายวงการ วิทยาศาสตร์
ศึกษาทั่วโลกเช่นกัน หนังสือเล่มนี้ ช่วย
ทำาให้กระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มีความชัดเจนยิ่ง
ขึ้น การนำาเสนอกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายทั้งแบบที่รู้จักกันดีโดยอธิบาย
จากงานวิจัยเป็นนฐานและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวคิดร่วมสมัย เช่น การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์ 
กับสังคมและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการ
บริการสังคม ไปจนถึงการประเมินการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

หนังสือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 มีทั้งหมด 10 บท สามารถ
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ บทที่ 1-3 อธิบายถึง
หลักการสำาคัญในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ ส่วนที่ 2 บทที่ 4-9 นำา
เสนอและอธบิายกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ในรปู
แบบต่างๆ และสว่นที ่3 บทที ่10 คือการประเมนิ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 การอธิบายกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เริ่มต้ังแต่
การชวนผู้อ่านวิเคราะห์คำาถามพ้ืนฐานระหว่าง 
“จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสนุกกับวิทยาศาสตร์” และ “ผู้เรียนเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์อย่างไร” จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ 
ผู้อ่านเกิดการปรับมุมมองของการออกแบบการ
เรียนรู้นำาไปสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันอย่างไร การปรับมุมมองของภูมิหลังของการ
เรียนรู้ท่ีจะทำาให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้เรียน ผู้อ่านจะได้ความชัดเจนในเรื่องความ
รู้และทักษะที่จำาเป็นแห่งศตวรรษท่ี 21 และ
ระบบสนับสนุนที่สำาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสไตล์การเรียน
รู้วิทยาศาตร์ ซึ่งความรู้เหล่าน้ีจะเป็นพ้ืนฐานให้
ครูผู้สอนปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง กับสภาพบริบท 
ความสนใจ ความถนดั และความแตกตา่งระหวา่ง

บุคคล นำาไปสู่การบูรณาการ PCK ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เนื้อหาต่อมาที่ผู้เขียนช้ี
ประเด็นให้ตระหนักมากขึ้นคือ “ธรรมชาติของ 
วิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญควบคู่ไป
กับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ จะช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจ การทำางานของนักวิทยาศาสตร์ 
การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความ
สัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับสังคม บทสุดท้าย
ในส่วนนี้คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” 
ผู้ เขียนรวบรวมและอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้  
ทีเ่ป็นฐานการพฒันาการเรียนรูว้ทิยาศาสตรข์องผู้
เรยีน ทัง้กลุ่มพฤตกิรรมนยิม การเรยีนรูท้างสังคม 
กลุ่มพุทธินิยม และทฤษฎีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัควิสต์ ที่มีความสำาคัญให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
จากครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ จากนักเรียนเป็นผู้ดูด
ซับความรู้กลายมาเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสร้างความหมาย
ของสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 เริ่มต้นบทที่ 4 การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ บทนี้มีความ
นา่สนใจตรงทีผู่เ้ขยีนไมเ่พยีงแตน่ำาเสนอการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการต่างๆ แต่ยัง
อธิบายถึงเทคนิคที่จะช่วยให้กระบวนการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการคิดและทักษะ
ของผู้เรียนอีกด้วย ความสำาคัญของการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ คือการสร้าง
ประสบการณ์ให้ ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างนัก
วิทยาศาสตร์ ซึ่งครูต้องเป็นนักสร้างสถานการณ์ 
โจทยป์ญัหาและคำาถาม เพือ่กระตุน้ใหผู้้เรยีนคิดหา
คำาตอบ ลงมือตรวจสอบ อธิปรายพุดคุยกับเพื่อน 
เป็นการสร้างคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์
ให้กับผู้ เ รี ยน โดยผู้ เ ขี ยนนำ า เสนอเทคนิค 
ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถนำาไปออกแบบการเรียน
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การสอนได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น การ 
สืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยการสาธิต การสืบ 
เสาะหาความรู้โดยอาศัยการอภิปรายและการสืบ
เสาะหาความรู้โดยอาศัยการปฏิบัติการทดลอง 
อกีทัง้ยงัมกีารอธบิายและยกตวัอยา่งกจิกรรมการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น  
จะที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบความรู้เดิมของ 
ผู้เรยีนและสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนนำาความรูไ้ปเช่ือม
โยงเพื่อสร้างความรู้ใหม่อีกด้วย 

บทที่ 5 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้ผู้ เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแก้
ปัญหา ซึ่งผู้เขียนเสนอแนะวิธีในการค้นหาปัญหา
เข้าสู่ห้องเรียนซึ่งช่วยให้ผู้สอน สามารถค้นหา
ปญัหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนไดห้ลากหลายวธิแีละ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
ใชป้ญัหาเปน็ฐาน เพ่ือใหค้รพิูจารณากจิกรรมใหมี้
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทมากขึ้น เช่น 
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน
แบบ 6 ขั้นตอนและการจัดการเรียนการรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแบบ 8 ขั้นตอน 

บทต่อมา การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
โครงงาน การเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดและศักยภาพในการแก้ปัญหาได้
อย่างไร ความสำาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบโครงงานเป็นคืออะไร

บทบาทที่สำาคัญของผู้เรียนต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นอย่างไร ระยะการดำาเนินการ
ที่ เหมาะสมควรจัดการอย่างไร ขั้นตอนของ
กิจกรรมและรูปแบบเป็นแบบไหน ผู้เขียนได้ชี้
ประเด็นที่จะช่วยให้นำาพาผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
ของกระบวนการน้ีตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้

บทท่ี 7 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับ

สังคมผู้เขียนอธิบายถึงการเรียนการสอนที่สร้าง
พลเมืองที่รู้วิทยาศาสตร์ ประเด็นในสังคมแบบ
ไหนที่ควรนำาเข้าสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนทันเหตุการณ์และไม่แยกผู้เรียน
ออกจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ถ้าห้องเรียน 
เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมของคนใน
สังคม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด 
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมคือการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เหตุผลเชิงจริยธรรมและฐานะของ
วทิยาศาสตรใ์นสงัคมฝกึผูเ้รยีนให้คุน้ชนิกบัการโต้
แย้งอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
ประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคมในหลายๆ ประเดน็ 
ผู้สอนได้ยิน ได้พบตามสื่อเป็นประจำา การเข้าใจ
การเรียนการสอนน้ี จะชวยให้ครูสามารถเลือก
ประเด็นมาออกแบบการเรียนรู้ให้ความเหมาะสม
กับความสนใจของผู้เรียนและความทันสมัยของ
เหตุการณ์

บทที่ 8 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วม
มือกัน การทำางานของสังคมนักวิทยาศาสตร์อาจ
จะมีทั้งการร่วมมือ การแข่งขัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
ไปเพื่อให้ได้ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ต่อสังคม การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นการ
เตรียมผู้เรียนเข้าใจสภาพการทำางานในชีวิตจริง 
กระบวนการเรียนการสอนทีจีที (TGT) เอสทีเอดี  
(STAD) จไีอ (GI) แอลท ี(CIRC) ล้วนฝกึใหผู้เ้รยีน
ได้ทำางานร่วมกันระหว่างความสามาถเก่ง กลาง 
อ่อน ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบทั้งราย
บุคคลและส่วนรวมในการนำาพากลุ่มให้ประสบ
ความสำาเร็จ 

บทสุดท้ายของส่วนที่ 2 คือ การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์โดยการบริการสังคม เป็นแนวคิด
ของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
คู่คุณธรรม และสามารถนำาความรู้ไปรับใช้สังคม 
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เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสังคม มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม และการเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น นับ
เป็นการเรียนการสอนที่เตรียม นักเรียนให้พร้อม
กับการเป็นพลเมืองของสังคมอย่างแท้จริง 

ส่ วนที่  3 การประเมินการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การประเมินผลซ่ึงไม่เพียงแค่
ตัดสินผู้ เรียน แต่ยังมีความสำาคัญเพื่อนำาไป
ปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอน รวมถงึสะทอ้น
ผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนอีกด้วย  
ผู้เขียนอภิปรายถึงองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ หลักการ วิธีการและเครื่องมือ  
ทีจ่ะชว่ยใหไ้ดผ้ลการประเมินตรงตามวตัถปุระสงค์
ของผู้สอน ทั้งแนวคิดการประเมินที่ทันสมัย 
ในรูปแบบ real-time และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินของผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเล่มนี้มีความสำาคัญทั้งในการ
สรา้งองคค์วามรูข้องครูผูส้อนวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งม ี
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความรู้และค้นหา
เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
และบริบทในยุคศตวรรษที่ 21 การอภิปรายเกี่ยว
กับแนวปฏิบัติและแนวทางการวิจัยในอนาคต 
เหมาะกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดับช้ัน  
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย) ซึ่ง 
ผู้อ่านจะได้รับคุณค่าอย่างสูงสุดในการสร้าง
ความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแน่นอนว่าหาก
นำาไปสู่การปฏิบัติการจะส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนซึ่ง
เป็นพลเมืองท่ีต้องดำารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21  
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


