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  แนวการเ รียน รู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่  21 
  21st	Century	Learning	in	Science

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลมิ 1

บทคัดย่อ

	 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ีผ่านมามีการสัง่สมและถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีมุ่งพฒันาให้เป็นคนเก่ง	 เรียนรู้อย่างรอบด้าน	 แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากใน

ช่วงต้นศตวรรษท่ี	 21	 เน่ืองด้วยบริบทของปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสู่สงัคมออนไลน์และโลกแห่ง

ความรู้ท่ีไร้พรมแดน	 ธรรมชาติการเรียนรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เง่ือนไขของเวลาท่ีมีจ�ากดัมากขึน้	 การเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี	 21	 จึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือรู้อย่างเท่าทนัการเปลี่ยนแปลง	 ปรับเปลี่ยนผู้ เรียนให้รู้จกั

ปรับตวัแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยทกัษะท่ีจ�าเป็นมากขึน้

ค�าส�าคัญ :	การเรียนรู้วิทยาศาสตร์		ศตวรรษท่ี	21		การศกึษาวิทยาศาสตร์

Abstract

	 The	Scientific	knowledge	in	the	previous	era	was	accumulated	&	transferred	via	instruction	process 

that	needed	students	to	be	mastery	learner.	The	initial	era	of	the	21st	century	is	subject	to	be	changed	due 

to	 learning	 infrastructure	 &	 ICT	 that	 allow	 students	 to	 have	 borderless	 of	 learning.	 Science	 Learning	 in 

the	21st	century	has	 to	be	a	kind	of	changing	woeld	 literacy,	 that	helps	 learners	 to	gain	essential	skills	 in	 

adapting	themselves	to	the	changes	and	to	construct	knowledge	by	means	of	scientific	process.
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บทน�า

	 “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีดีในศตวรรษท่ี	 21	 ควรมีลกัษณะอยา่งไร?”	 ค�าถามส�าคญัส�าหรับ 

นกัการศกึษาวิทยาศาสตร์และเป็นค�าถามท่ีก�าลงัท้าทายแวดวงวิทยาศาสตร์ศกึษาทัว่โลก	เม่ือวิถีชีวิตและมิตแิหง่ 

การเรียนรู้ในยคุปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมากมาย	สืบเน่ืองจากการปฏิวตัทิางเทคโนโลยีสารสนเทศ	การแพร่ 

กระจายของความรู้และวิทยาการตา่งๆ	แบบก้าวกระโดด	(วิจารณ์	พานิช,	2555)	การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มท่ี	 ได้เปิดกว้างทางความคิด	 มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์	 

พฒันาชีวิตด้วยทกัษะและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์	 เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าแค ่

การซมึซบัความรู้ภายในห้องเรียน	 การท�าความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ต้องเปิดพืน้ท่ีการเรียนรู้และขยายขอบเขต 

การสร้างความรู้ให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมท่ีก�าลงัวิวฒันาการอยา่งตอ่เน่ือง	สง่เสริมคณุลกัษณะตา่งๆ	ท่ีจ�าเป็น 

ตอ่การน�าไปใช้ด�ารงชีวิตและชว่ยค�า้จนุให้ผู้ เรียนสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ	(Marzano	et.al.,	2001)

กระบวนทศัน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

	 หนงัสือ	 21st	 Century	 Skills	 :	 Learning	 for	 Life	 in	 Our	 Times	 ได้ระบคุณุลกัษณะของผู้ เรียน 

ในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีเป็นแนวทางให้นักการศึกษาทั่วโลกได้ท�าความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพบริบทต่างๆ	 ซึง่เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเรียนรู้	 การปฏิวตัิทาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สงัคม	 การเมือง	 และวฒันธรรม	 ผู้ เรียนต้องพฒันา 

ตนเองในทกุๆ	 ด้าน	 และเตม็ตามศกัยภาพเพ่ือให้พร้อมกบัก้าวสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้	 (Trilling	 &	 Fadel,	 2009) 

ผู้ เรียนต้องมีทกัษะท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	 มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับ 

เครือขา่ยท่ีหลากหลายรูปแบบ	 สามารถสบืเสาะข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสือ่สาร 

อยา่งสร้างสรรค์ได้เป็นอยา่งดี	(ประสาท	เนืองเฉลมิ,2545;	ประสาท	เนืองเฉลมิ,2557)

	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยคุปฏิรูปจึงต้องตัง้ค�าถามส�าคญัท่ีสอดรับกบัสงัคมฐานความรู้	 ก็คือ 

“ผู้ เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งไร?”	 นา่จะเป็นค�าถามท่ีนา่สนใจและผู้สอนสามารถแปลงไปสูก่ารออกแบบและ 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนได้	 ผู้สอนต้องเข้าใจในธรรมชาตขิองผู้ เรียนและพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมวา่ 

ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร	 (What	 do	 they	 know?)	 และเรียนรู้อยา่งไร	 (How	 do	 they	 know?)	 ซึง่จะชว่ยจรรโลงให้ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นัน้มีคณุคา่และความหมายตอ่ชีวิต	 ผู้สอนต้องท�าความเข้าใจภมิูหลงัของยคุการเรียนรู้ 

ซึง่ได้รับอิทธิพลจากการเปลีย่นผา่นของแตล่ะยคุแตล่ะสมยัด้วยเหตผุลหลายประการ	 การท�าความเข้าใจในภมิูหลงั 

ของยุคการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้ สอนออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

(Hensch,	1999;	Kail	and	Cavanaugh,	2007;	Santrock,	2006)	หากจะแบง่พฒันาการการเรียนรู้ตามชว่งวยั

ของผู้ เรียน	สามารถสรุปได้ดงันี ้

	 	 ยคุ	Baby	boom	(เกิดระหวา่งปี	ค.ศ.	1945-1964)	เป็นยคุของคนท่ีเกิดหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

ปัจจบุนัก็คือกลุม่คนในองค์กรตา่งๆ	 ท่ีอยูใ่นชว่งวยั	 50	 ปีขึน้ไป	 หลายคนมกัมองวา่คนกลุม่นีเ้ป็นหวัอนรัุกษ์นิยม 
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ยดึมัน่และเคารพในประเพณีอนัดีงาม	 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ด�ารงชีวิตภายใต้กรอบศีลธรรม	 เรียนรู้ผา่น 

การคิดและประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามตามภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	 สัง่สมความดี	 ความงาม	 และถ่ายทอด 

สิง่เหลา่นีสู้รุ่่นหลงัด้วยกระบวนการบม่เพาะทางการศกึษาอยา่งเป็นระบบ

	 	 ยุค	 Generation	 X	 (เกิดระหว่างปี	 ค.ศ.	 1965-1980)	 คนกลุ่มนีเ้รียนรู้ผ่านการซึมซบั 

ประสบการณ์	 และคณุงามความดีผา่นรุ่น	 Baby	 boom	 และท�างานอยูใ่นองค์กรตา่งๆ	 เรียนรู้การท�างานอยา่ง 

อิสระและสร้างสรรค์ผลงานด้วยจิตวิญญาณองค์ความรู้และวิทยาการตา่งๆ	 ได้รับการสัง่สมและถ่ายทอดผา่น 

จากรุ่น	 Baby	 boom	 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ	 ได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั	 ความรู้จงึย่ิงได้รับ 

การผลิตออกมาอย่างหลากหลายและรวดเร็วย่ิงขึน้	 และขณะเดียวกนัก็เติบโตมายุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เร่ิมพฒันาการ	และการท�างานผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเร่ิมกระจายตวั	 รู้จกัสืบเสาะค้นคว้าหาข้อมลู	 มีความคดิ 

สร้างสรรค์ในการพฒันานวตักรรม	 กล้าแสดงออกมากกวา่รุ่น	 Baby	 boom	 เรียนรู้ท่ีจะเทา่เทียมและมีอิสระทาง 

ความคดิ	และบง่บอกอตัลกัษณ์ของตนเองมากขึน้	 มีความสขุกบัการท�างานท่ีเป็นประสบการณ์หลากหลาย	และ

แปลกใหม	่มีความสามารถในการตดิตอ่สื่อสารและสนทนาภาษาองักฤษได้ดีขึน้

	 	 ยคุ	Generation	Y	(เกิดระหวา่งปี	ค.ศ.	1981-1997)	เป็นกลุม่ท่ีเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา 

ประเทศในยคุปัจจบุนั	 เพราะอยูใ่นวยัเรียนและเร่ิมท�างาน	 กลุม่นีเ้ตบิโตมาพร้อมกบัความก้าวหน้าของเครือขา่ย 

อินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์	 การเรียนรู้สิง่ตา่งๆ	 จงึไมคุ่้นเคยกบับริบทท่ีได้ยินได้ฟังผา่นรุ่น	 Baby	 boom 

การเรียนรู้สว่นใหญ่เกิดขึน้ผา่นการเสพข้อมลูขา่วสารหลายๆ	วิธี	ไมว่า่จะเป็น	โทรศพัท์	โทรทศัน์	วิทย	ุอินเทอร์เน็ต	 

การตดิตอ่สื่อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว	 ความสามารถทางการสื่อสารไมว่า่จะเป็นภาษาไทย	 ภาษาองักฤษ	 ภาษา 

คอมพิวเตอร์	 กลุม่นีจ้ะมีความคุ้นเคยและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	 ยอมรับ 

ความแตกตา่งทางภาษาและวฒันธรรมของตา่งชาตมิากขึน้	 ชอบท�างานเป็นทีม	 ต้องการท�างานท่ีมีโอกาสพดูคยุ	 

สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน	และเน้นให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม

	 	 ยคุคนท่ีเกิดหลงั	Generation	Y	(เกิดหลงัปี	ค.ศ.	1997-ปัจจบุนั)	อาจเรียกวา่	Generation	Z 

เป็นกลุม่ท่ีก�าลงัเตบิโตและมีพฒันาการมาพร้อมกบัการสัง่สมความรู้ตา่งๆ	 ท่ีได้รับสบืทอดในรูปแบบของวฒันธรรม 

อยา่งก้าวกระโดด	 ในขณะเดียวกนัพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศก็พฒันาอยา่งรวดเร็ว	 ผู้ เรียนสามารถ 

เรียนรู้สิง่ตา่งๆ	 ผา่นปลายนิว้สมัผสัหน้าจอเคร่ืองมือสื่อสาร	 การสืบเสาะค้นคว้าข้อมลูเป็นเร่ืองท่ีไมยุ่ง่ยากมาก 

เกินไป	 การเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมตา่งๆ	 สะดวกมากย่ิงขึน้	 มีความสขุกบัการท�างานร่วมกบักลุม่เพ่ือน	 รู้จกั 

สื่อสารผา่นสงัคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแนวคดิตนเองกบัสงัคมอยา่งอิสระ	 ชอบทอ่งเท่ียว	 เผชิญโลกกว้างและ 

รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 	 ผู้ เรียนวยันีต้้องการท่ีจะให้ผู้ อ่ืนยอมรับโดยการแสดงความต้องการและความรู้สกึมากขึน้ 

การท�าความเข้าใจเก่ียวกับพฒันาการการเรียนรู้	 ช่วยให้นักการศึกษาเข้าใจพฒันาการทางความคิดเช่นกัน 

เม่ือสงัคมเร่ิมเกิดปรับตวัไปสูโ่ลกกว้างด้วยสือ่สงัคมออนไลน์	 สงัคมเร่ิมหนัมาตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสพ 

ข้อมลูท่ีต้องใช้วิจารณญาณ	คดิไตร่ตรอง	มองให้กว้าง	ยดึหลกัการเข้าถงึความรู้ความจริงท่ีผา่นประสบการณ์ตรง 

ดงัค�ากลา่วของ	Marcus	Aurelius	ท่ีวา่	“Everything	we	hear	is	an	opinion,	not	a	fact.	Everything	we	see	is	a 
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perspective,	not	the	truth.”	แตข้่อมลูท่ีได้รับสว่นใหญ่มกัเป็นข้อมลูทตุยิภมิูหรือตตยิภมิู	การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จงึต้องปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้จกัวิเคราะห์	 วิจารณ์	 และสืบเสาะหาความรู้ความจริง	 สามารถน�าความรู้วิทยาศาสตร์ 

มาประยกุต์ใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิต

	 ผู้สอนต้องจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีให้ผู้ เรียนได้ออกไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ 

ทักษะไปพร้อมๆกับทฤษฎีค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(จริยา	สจุารีกลุ,	2550)	การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องบรูณาการศาสตร์ตา่งๆ	และบม่เพาะเร่ืองสทิธิ	เสรีภาพ 

และความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	 (ไพเราะ	 ทิพยทศัน์,	 2553)	 ต้องอาศยัการคดิแก้ปัญหาร่วมกนั 

กบัทกุภาคสว่น	 คดิอยา่งมีวิจารณญาณตอ่ผลกระทบท่ีตามมาหลงัจากน�านวตักรรมไปใช้	 และสิง่ส�าคญัท่ีจะ 

ท�าให้เกิดการเรียนรู้และตอ่ยอดสูก่ารพฒันานวตักรรมก็คือทกัษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ

	 ผู้สอนต้องเช่ือเป็นพืน้ฐานว่าผู้ เรียนทกุคนมีศกัยภาพในการเรียนรู้	 แต่ต้องได้รับการสนบัสนนุ	 ชีแ้นะ 

อย่างเหมาะสม	 ผู้ เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้	 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ 

ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถและทกัษะตา่งๆ	 ผา่นกิจกรรมกลุม่	 คดิ	 จินตนาการ	 ทดลอง	 ลงมือท�า	 อภิปราย	 และ 

สะท้อนคดิซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียนรู้จกัจดจ�าได้อยา่งยาวนาน	 เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือสามารถแก้ปัญหาตาม 

วถีิทางแบบประชาธิปไตยมากขึน้	 กลา่วได้วา่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษนีจ้งึมุง่พฒันาทัง้ความรู้ 

และทกัษะท่ีจ�าเป็นตอ่การด�ารงชีวิต	(ภาพท่ี	1)

	 	 1.	 ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม	 (Learning	 and	 Innovation	 Skills)	 การเรียนรู้ของ 

คนในศตวรรษท่ี	21	ผา่นการสบืค้นข้อมลูขา่วสารท่ีมีอยา่งมหาศาล	ต้องสามารถวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และตดัสนิใจ 

น�าข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันานวตักรรม	 หากเม่ือไรก็ตามการสอนท่ีเน้นความรู้อยา่งเดียว 

ความรู้ก็จะล้าสมยัอยา่งรวดเร็ว	 ความคดิสร้างสรรค์จงึเป็นสิง่ท่ีผู้สอนต้องสอดแทรกและสง่เสริมเข้าไปในกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้และน�าความรู้ท่ีได้ไปปรับประยกุต์สร้างสรรค์ 

ออกมาเป็นนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าความคิดสร้างสรรค์มิใช่แค่หมายความว่าสร้างขึน้มาใหม่หรือพัฒนาสิ่งเดิม 

ให้ดีขึน้เท่านัน้	 (ณฏัฐพงษ์	 เจริญพิทย์,	 2542)	 หากแต่ต้องสร้างสรรค์ภายใต้ขอบเขตท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

สงัคมหรือน�ามาตอ่การท�าลายสิง่แวดล้อม	
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ภาพท่ี	1ทกัษะท่ีจ�าเป็นตอ่การด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	21	(Trilling	&	Fadel,	2009)

	 2.	ทกัษะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี	(Information,	Media,	and	Technology	Skills)	ผู้ เรียนควร 

ได้รับการพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศเน่ืองจากยคุสมยันีเ้กิดภาวะข้อมลูล้น	 (Overload	 Information)	 การรับรู้ 

สารสนเทศ	 สื่อและเทคโนโลยี	 ต้องอาศยักระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้สมัผสั	 คุ้นเคยและสามารถ 

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้	 การเรียนการสอนจงึต้องปลกูฝังและบม่เพาะความคดิเร่ืองการคดิวิเคราะห์	 

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ	 การคดิตดัสนิใจ	 (ชนาธิป	 พรกลุ,	 2554)ผู้ เรียนสามารถเลือกบริโภคข้อมลูขา่วสารและ 

การใช้ชีวิตได้ว่าสิ่งใดมีคณุค่าแท้	 คณุค่าเทียม	 ไม่ใช่เลือกเสพหรือบริโภคตามค�าโฆษณาชวนเช่ือ	 หรือตาม 

แฟชัน่นิยม

	 3.	ทกัษะชีวิตและอาชีพ	(Life	and	Career	Skills)	การท�าความเข้าใจชีวิต	การเหน็คณุคา่ของชีวิตตนเอง 

และผู้ อ่ืน	 เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมร่วมผู้ อ่ืนได้อยา่งปกติสขุ	 (ระพี	 สาคริก,	 2552)	 

รู้จกัท่ีจะประกอบอาชีพอยา่งสร้างสรรค์	รู้จกัสร้างเครือขา่ยองค์กรทัง้ในโลกแหง่ความเป็นจริง	โลกเสมือนจริงและ 

เรียนรู้สงัคมข้ามวฒันธรรมการประกอบอาชีพต้องยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพเช่ือถือได้	 มีความรับผิดรับชอบ 

ตอ่หน้าท่ีตนเองและรู้จกัรับผิดชอบตอ่สงัคม	รักษ์โลก	รักษ์สิง่แวดล้อม

	 การเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นทอ่งจ�าเนือ้หาสาระไมเ่หมาะกบัวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษนี	้ การเรียน 

วิทยาศาสตร์ต้องรู้สาระวิชาหลกัและหวัข้อส�าหรับศตวรรษท่ี	21	(Core	Subjects	and	21st	Century	Themes) 

ท่ีจ�าเป็นตอ่การด�ารงชีวิต	ซึง่สาระวิชาหลกัส�าหรับศตวรรษท่ี	21	ได้แก่	ภาษาแมแ่ละภาษาโลก	ศลิปะ	คณิตศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภมิูศาสตร์	ประวตัศิาสตร์รัฐ	และความเป็นพลเมืองดี	หวัข้อส�าหรับศตวรรษท่ี	21	ได้แก่ 
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ความรู้เก่ียวกบัโลก	 ความรู้ด้านการเงิน	 เศรษฐศาสตร์	 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	 ความรู้ด้านการเป็น

พลเมืองดี	ความรู้ด้านสขุภาพ	และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

	 การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง	 (Transformative	 Learning)	 จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียน 

เข้าใจและอยู่ร่วมกบัสงัคมอย่างปกติสขุได้	 เป็นการเรียนรู้ท่ีเท่าทนัยุคเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา	 ซึ่งการเรียน 

วิทยาศาสตร์ไมไ่ด้หยดุอยูแ่คกิ่จกรรมในห้องเรียนหรือการเรียนในระบบ	 หากแตต้่องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รับรู้ข้อมลู 

ขา่วสาร	คดิไตร่ตรอง	ตดัสนิใจอยา่งใคร่ครวญ	(Nuangchalerm	and	Prachagool,	2010)	และเม่ือต้องท�ากิจกรรม 

ใด้ท่ีกระทบตอ่สงัคมยอ่มต้องอาศยัการมีสว่นร่วมและความเป็นพลเมือง	 (Citizenship)	 ผา่นการเรียนการสอน 

พลเมืองศกึษาท่ีสอดแทรกเข้าสูกิ่จกรรมการเรียนการสอน	 สร้างเสริมความตระหนกัและจิตส�านกึความเป็นพลเมืองดี 

ในวิถีประชาธิปไตย	(ไพฑรูย์	สนิลารัตน์	และคณะ,	2550)

	 แนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษนีจ้งึต้องมีระบบสนบัสนนุ	 (Support	 System)	 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ซึง่จะชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญาการศกึษา	การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพงึเป็นอยูเ่พ่ือมหาชน

	 	 1.	มาตรฐานและการประเมิน	(Standards	and	Assessments)

	 	 มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสิง่ท่ีก�าหนดไว้วา่ผู้เรียนควรรู้	 เข้าใจ	 เนือ้หาสาระ	 ทกัษะและกระบวนการ 

ท่ีจ�าเป็น	 ซึง่จะชว่ยหลอ่หลอมให้ผู้ เรียนสร้างเสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามท่ีสงัคมต้องการ	 แนวทางหรือ 

วิธีการท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนบรรลมุาตรฐานตามท่ีตัง้ไว้	 อยูท่ี่กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน	 การออกแบบ 

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับศตวรรษนีต้้องเข้าใจว่าเนือ้หาสาระอะไรบ้างท่ีผู้ เรียนต้องรู้	 ผู้ เรียนควรรู้ 

เพ่ือน�าไปสูก่ารจดัสรรเนือ้หาและเวลาในหลกัสตูร	 มาตรฐานการเรียนรู้ได้ก�าหนดกรอบเนือ้หาและทกัษะท่ีจ�าเป็น 

การแปลงมาตรฐานการเรียนรู้สูก่ารเรียนการสอนนัน้	 ผู้สอนต้องเข้าใจเร่ืองการออกแบบและการประเมินการเรียนรู้ 

(ไตรรงค์	เจนการ,	2550)	จงึจะท�าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทนตามมาตรฐานการเรียนรู้

	 	 เม่ือมาตรฐานการเรียนรู้ได้ก�าหนดกรอบเนือ้หาสาระและทกัษะท่ีจ�าเป็นตอ่การเรียนรู้	 สิง่ท่ีจะ 

บ่งบอกว่าผู้ เรียนบรรลมุาตรฐานมากน้อยเพียงไร	 นกัการศึกษาต้องใช้การประเมินท่ีสอดคล้องกบัสภาพจริง	 

เน้นการประเมินกระบวนการในสิง่ท่ีผู้ เรียนเข้าใจและท�าได้	 ซึง่กระบวนการประเมินนัน้ต้องมีเคร่ืองมือและวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย	ผู้สอนต้องเน้นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน	ประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริงขณะเรียน	 

ไมค่วรเน้นท่ีการประเมินผลลพัธ์มากเกินไป	 เม่ือกระบวนการจดัการเรียนรู้ดียอ่มน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทางการเรียนท่ีดี 

ด้วยเช่นกนั	 และท้ายท่ีสดุก็จะเป็นการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีตอบสงัคมได้ว่าจดัการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนเป็น 

ไปตามท่ีคาดหวงัมากน้อยเพียงไร	(ประสาท	เนืองเฉลมิ,	2554)

	 	 2.	หลกัสตูรและการเรียนการสอน	(Curriculum	and	Instruction)

	 	 หลกัสตูรเป็นมวลประสบการณ์ท่ีได้รับการคดัสรรเนือ้หาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 

ส�าหรับผู้ เรียนอยา่งเป็นระบบ	(วิชยั	วงษ์ใหญ่,	2537)	เน้นกระบวนการคดิ	การลงมือท�า	และการเข้าไปมีสว่นร่วม 

ในกิจกรรมการเรียนการสอน	 เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เทา่ทนัการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก	 ความรู้วิทยาศาสตร์ 

เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วและมหาศาล	 การพฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เหมาะกบัคนในยคุนีต้้องเข้าใจธรรมชาต ิ
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การเรียนรู้	 ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์	 มองการเรียนรู้เป็นองค์รวม	 ไมค่ดิแยกสว่นความรู้ให้แปลกแยกจากชีวิต 

จริง	โดยหลกัสตูรต้องมุง่เน้นกระบวนการมากกวา่ผลลพัธ์	(Donnelly	and	Jenkins,	2001;	Al-girl	et.al.,	2002) 

	 หลกัสตูรวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการเอือ้อ�านวยด้วยปัจจยัหลายประการ	 และสิ่งส�าคญัท่ีสะท้อนวา่ 

หลกัสตูรมีคณุภาพหรือไม่	 สามารถตอบสนองเป้าหมายทางการศกึษาและเป้าประสงค์ทางสงัคมได้มากน้อย 

เพียงไรนัน้	 ต้องได้รับการสนบัสนนุตัง้แตร่ะดบันโยบายไปจนถงึระดบัปฏิบตักิารในเร่ืองของสื่อ	 อปุกรณ์	 แหลง่ 

เรียนรู้	 สื่อสารสนเทศ	 และการเข้าถงึเทคโนโลยี	 การเตรียมความพร้อมของครูก่อนประจ�าการและครูประจ�าการ 

ในเร่ืองของหลกัสูตรอิงมาตรฐาน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน	 และ 

การประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริง	 มุ่งสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจในเนือ้หาสาระ	 และน�าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ได้ 

อยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพชีวิตจริง		

	 การเรียนการสอนเป็นการแปลงหลกัสตูรสูค่วามเป็นรูปธรรมโดยผ่านกิจกรรมในชัน้เรียน	 ทัง้หลกัสตูร 

และการเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยดีหรือมีประเดน็ท่ีน�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาหรือไม	่ การเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์ในยคุนีต้้องเข้าใจวา่ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งไร	 เนือ้หาสาระอะไรท่ีจ�าเป็น	 มีคณุคา่และความหมาย 

ตอ่การด�ารงชีวิต	 ทกัษะท่ีจ�าเป็นหรือเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีควรเตมิเตม็ให้แก่ผู้ เรียนตามสภาพความเป็นจริง	 เน้นให้ 

ผู้เรียนได้คดิและลงมือท�าด้วยตนเอง	 โดยผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายตามแบบฉบบัของครูวิทยาศาสตร์ 

มืออาชีพ	 เพราะครูคือหนงัสือเลม่ใหญ่ท่ีได้รวบรวมทฤษฎีตา่งๆไว้	 และสามารถน�าทฤษฎีการเรียนการสอนมา 

ปรับประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะเจาะและลงตวั	 ภายใต้ความเช่ือ	 แนวคดิ	 และวิธีปฏิบตัขิองผู้สอน	 ซึง่อาจกลา่ว 

ได้วา่	หลกัสตูรและการเรียนการสอนจะดีหรือไมข่ึน้กบัความเข้าใจในธรรมชาตกิารเรียนการสอน	(วีณา	ประชากลู 

และประสาท	เนืองเฉลมิ,	2554)

	 	 3.	การพฒันาวิชาชีพครู	(Profession	Development)

	 	 การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญัจะบรรลหุรือไม่ก็อยู่ท่ีการเรียนการสอนท่ีคณุภาพ 

ผู้สอนเป็นส�าคญัย่ิงกวา่	 เพราะถ้าหากผู้สอนเกิดความคลาดเคลื่อนทางมโนทศัน์ขาดความเข้าใจในธรรมชาต ิ

การเรียนรู้	ไมส่ามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้	ออกแบบและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตามท่ีควร 

จะเป็น	 จะน�าไปสูค่วามล้มเหลวของการเรียนการสอน	 ผู้สอนต้องตระหนกัวา่การเรียนการสอนควรเปลี่ยนแปลง 

ให้เทา่ทนักบัธรรมชาตขิองผู้ เรียน	 ธรรมชาตขิองสื่อการเรียนรู้ท่ีชว่ยตอบสนองสไตล์การเรียนรู้	 และท่ีส�าคญัคือ 

การยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ	การเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ผู้ เรียนทัง้ในด้านความรู้	คณุธรรม	และจริยธรรม	น้อมน�า 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม	 สะท้อนคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ผา่นกระบวนการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์และบม่เพาะความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย	

	 	 4.	สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้	(Learning	Environment)	

	 	 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 (Constructivist	 Theory)	 ได้ให้ความส�าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของผู้เรียน	 (Prawat	and	Floden,	1994)	การเรียนรู้ท่ีเกิดจากภายในนัน้ 

เป็นผลมาจากพนัธกุรรม	 ความคดิ	 ความรู้สกึ	 ซึง่มีปฏิสมัพนัธ์กบัปัจจยัภายนอก	 ซึง่เป็นปัจจยัทัง้ทางกายภาพ 
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ชีวภาพ	และสงัคม	เม่ือผู้ เรียนรับรู้จากประสบการณ์ใหมก็่จะน�าไปสูก่ารปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา	ท�าให้เข้า 

สูส่ภาวะท่ีสมดลุ	(Schulte,	1996)	

	 	 ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี	 21	 จึงต้องมีทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 ซึ่งในสภาวะของความ 

ซบัซ้อนทางสงัคมในโลกอนาคตย่ิงมากขึน้เร่ือยๆ	 ผู้ เรียนย่ิงต้องพฒันาทกัษะตา่งๆ	 ให้มากขึน้ตามไปด้วย	 ไมว่า่ 

จะเป็นทกัษะทางภาษา	 ทกัษะคณิตศาสตร์	 ทกัษะการคดิขัน้สงู	 อยา่งไรก็ตามหากผู้ เรียนเข้าใจในธรรมชาตกิาร 

เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์	อนาคตก็จะย่ิงทวีความส�าคญัในฐานะท่ีเป็นทัง้ความรู้	กระบวนการ	และวฒันธรรม 

ท่ีร่วมสมยั	 ผู้ เรียนย่ิงต้องตระหนกัถงึความส�าคญัในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเข้าใจวา่ศาสตร์ตา่งๆ	 ก็ยงัคงน�า 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือค้นหาและน�าพามนษุยชาติเข้าถึงความรู้	 ความจริง	 เน่ืองด้วย 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษนีเ้ป็นโลกไร้พรมแดน	 ผู้จะด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสขุต้องมีทกัษะท่ีจ�าเป็น	 อาทิ	 การรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การคดิแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ	การผลติความรู้และนวตักรรม 

(Turiman,	et.al.,	2012)

แนวทางการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

	 การเรียนรู้ท่ีมีพลงัต้องเกิดจากแรงบนัดาลใจของผู้ เรียน	 เม่ือได้เหน็	 สมัผสั	 เข้าใจ	 และสนกุกบักิจกรรม 

ตามท่ีผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้	 และผู้สอนก็คือแรงบนัดาลใจหนึง่ของผู้ เรียน	 เพ่ือท่ีจะเป็นหรืออยากจะเป็น 

บคุคลท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ถึงแม้วา่ความรู้ทัง้หลายได้แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ต	 ผู้ เรียนสามารถเข้าถึง 

ความรู้ได้ทกุท่ี	 ทกุเวลา	 เรียนรู้ท่ีจะเสพข้อมลูอนัเป็นประโยชน์	 ประกอบกบัมีทกัษะการคดิขัน้สงู	 รู้จกัวิเคราะห์	 

วิจารณ์ข้อมลูขา่วสารและน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์	 แตอ่ยา่งไรก็ดี	 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไมส่ามารถสอน 

ความเป็นมนุษย์ได้	 เป็นเพียงแค่สื่อและเคร่ืองมือท่ีน�าพาผู้ เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้	 ผู้ สอนจึงย่ิงมีบทบาท 

ส�าคัญในกระบวนการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสขุและสร้างสรรค์	

	 การออกแบบการเรียนรู้ควรเกิดจากการสื่อสารทัง้สองทางคือผู้ เรียนและผู้สอน	เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี 

สว่นร่วมกบัการออกแบบและประเมินการเรียนรู้ตามความต้องการท่ีเหมาะสม	(ไตรรงค์	เจนการ,	2550;	ประสาท 

เนืองเฉลมิ,	2550)	เม่ือการมีสว่นร่วมเกิดขึน้ก็จะเกิดความรับผิดชอบร่วมกนัในกระบวนการเรียนการสอน	ผู้ เรียน 

จะรู้สกึเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนการสอนด้วย	เรียนรู้ท่ีจะปรับความคิด	ปรับตวัให้กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้	 การมอบหมายงาน	 บทบาทหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ	 จงึถือเป็นการฝึกภาวะผู้น�าและผู้ตาม	 และการ 

ด�าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยในวิถีทางท่ีควรจะเป็น	 ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับผู้ เรียน 

ในศตวรรษท่ี	21	(Trilling	and	Fadel,	2009)	ควรมีลกัษณะดงันี ้

	 	 1.	การเรียนรู้ตามสภาพจริง	(Authentic	Learning)	ผู้ เรียนคือผู้สร้างความรู้	การเรียนรู้ก็ควรจะ 

มีคณุคา่และความหมายท่ีแท้จริงตอ่ชีวิต	 การเรียนการสอนควรสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต	 โดยท่ีผู้สอนจดั 

สถานการณ์ให้มีความน่าสนใจและให้ความรู้ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์ประจ�าวนั	 เนือ้หาสาระ 

วิทยาศาสตร์จึงไม่ควรห่างไกลจากความเป็นจริงของชีวิต	 บางครัง้การเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยากไป 
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จับต้องไม่ได้	 ผู้ เรียนไม่ได้เห็นความรู้ท่ีแท้จริงก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายและพัฒนาไปเป็นเจตคติท่ีไม่ดีต่อ 

วิทยาศาสตร์	(ภพ	เลาหไพบลูย์,	2542)

	 การเรียนเนือ้หาสาระวิทยาศาสตร์ในชัน้เรียนยงัไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีแท้จริงทัง้หมด	 เป็นเพียงกรณีศกึษา 

หรือการสมมตสิถานการณ์	 ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสดุ	 การเรียนรู้จงึขึน้อยูก่บับริบทหรือ 

สภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู้	 (ประสาท	 อิศรปรีดา,	 2549)	 การสมมติท่ีคล้ายจะเกิดในชีวิตจริงก็เปรียบได้กบั 

ความสมจริงเพียงบางสว่นแตก่ารเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเชิงประสบการณ์	 (Experiential	 Learning)	 จะต้องพา 

ผู้ เรียนออกจากกรอบทฤษฎีท่ีไมเ่กิดประโยชน์ตอ่การน�าไปใช้จริง	 การเรียนรู้ท่ีแท้จริงต้องน�าพาผู้ เรียนสูค่วามคดิ 

ให้กว้างไกลและลงมือท�าโดยใช้ทกัษะท่ีจ�าเป็นได้อย่างลึกซึง้	 ปฏิบตัิด้วยความเข้าใจและน�าไปปรับใช้ได้ใน 

สถานการณ์จริง	(Meyers	&	Jones,	1993)

	 	 2.	 การสร้างมโนธรรมส�านกึ	 (Mental	 Model	 Building)	 การเรียนรู้ในเนือ้หาสาระวิชาเพ่ือให้ 

สร้างความรู้หรือต่อยอดเป็นภมิูปัญญา	 ก็อาศยัการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาด้านพทุธิปัญญา 

แก่ผู้ เรียน	พฒันาให้เป็นคนเก่ง	 มีความรู้	ความสามารถ	แตก่ารจะเตมิความเป็นมนษุย์ให้สมบรูณ์ก็คือการอบรม 

บม่นิสยั	 การปลกูฝังความเช่ือหรือคา่นิยมในคณุงามความดี	 การเรียนการสอนจงึต้องบรูณาการมโนธรรมส�านกึ 

เข้าไปด้วย	 เรียนรู้ตนเอง	 เข้าใจตนเอง	 เรียนรู้คนอ่ืน	 เข้าใจคนอ่ืน	 ก็จะท�าให้เกิดการสร้างโลกทศัน์ทัง้แนวกว้าง	

และแนวลกึ	 ไมด่ิง่เด่ียวมองเอาความเก่งเป็นตวัตัง้	 เรียนรู้ในสิง่ท่ีรู้และไมรู้่ไปพร้อมๆ	 กนั	 ให้เกียรติและเคารพ 

ในความไมรู้่	เปิดใจให้กว้างยอมรับข้อมลูหลกัฐานใหม่ๆ 	และให้เกียรตแิก่บคุคลรอบข้าง

	 	 3.	แรงจงูใจภายใน	 (Internal	Motivation)	การเรียนรู้ท่ีแท้จริงต้องเกิดจากฉนัทะซึง่เป็นปัจจยั 

ภายใน	(Intrinsic	Factor)	เป็นกลไกส�าคญัในการผลกัดนัให้เกิดความกระหายใคร่รู้	อยากเรียนรู้โลกรอบตวัอยา่ง 

ตอ่เน่ือง	ซึง่แรงจงูใจภายในควรได้รับการบม่เพาะตัง้แตว่ยัเดก็	(Weiten,	2007)	ผู้ เรียนจะเกิดแรงขบัภายใน	และ 

วางเป้าหมาย	 ลงมือกระท�าอยา่งมุง่มัน่	 เพ่ือให้ส�าเร็จตามสิง่ท่ีคาดหวงั	 เชน่	 เดก็บางคนอยากเป็นครู	 เพราะเหน็ 

ตวัอยา่งต้นแบบท่ีดี	 เหน็ครูเก่ง	 นา่รัก	 พดูจาไพเราะ	 และเป็นบคุคลท่ีนา่เคารพนบัถือ	 เม่ือเดก็เหน็อยา่งไรก็จะ 

สัง่สมความรู้สกึนัน้มากขึน้จนกลายเป็นเจตคตท่ีิดีตอ่ครู	 ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน	 และน�าไปสูก่ารสร้างแรง 

บนัดาลใจท่ีจะเรียนรู้	

	 	 4.	 พหปัุญญา	 (Multiple	 Intelligences)	 แนวคิดเร่ืองความสามารถหรือเก่งท่ีไมไ่ด้จ�ากดัแค ่

สมองซีกซ้ายอยา่งเดียวหรือเรียนเก่งในเนือ้หาสาระท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูรเทา่นัน้	ซึง่ประเดน็นีไ้ด้รับการอภิปราย 

อย่างกว้างขวาง	 นกัการศกึษาได้น�ามาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล	 

นกัการศกึษายคุใหม่เช่ือวา่แตล่ะคนมีความถนดัหรือปัญญาท่ีติดตวัมาแตก่�าเนิดแตกตา่งกนั	 สไตล์การเรียนรู้ 

ก็แตกต่างกัน	 ดงันัน้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีเพียงแค่แนวทางเดียวก็ไม่สามารถตอบสนองความ 

แตกตา่งของผู้ เรียนได้ทัง้ชัน้เรียน

	 	 5.	การเรียนรู้ทางสงัคม	(Social	Learning)	การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสงัคม	ทกุคนมีบทบาท 

หน้าท่ีและมีปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ร่วมกนั	 (Engestrom,	 1999)	 การท�าความเข้าใจนิสยัใจคอผู้ อ่ืนจะชว่ยให้รู้เขา	 
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รู้เรา	 เข้าใจปรับตวัให้อยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้	 การสร้างสงัคมทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ข้อมลูร่วมกนั	เรียนรู้ความเป็นมนษุย์	รู้จกัรัก	เกลียด	แพ้	ชนะ	ให้อภยั	และเข้าใจความเป็นไปของชีวิตมนษุย์ 

และสิง่แวดล้อม

	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จงึควรเป็นไปเพ่ือตอบสนองคณุคา่และความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต	 ผู้ เรียนได้คดิ 

จินตนาการ	 ลงมือท�า	 และประสบพบเจอด้วยตนเอง	 สร้างความตระหนกัตอ่ตนเองการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

(Experiential	Learning)	ซึง่นบัวา่มีความส�าคญัและใกล้เคียงกบัสภาพการเรียนรู้ของคนในยคุปัจจบุนั	การสมัผสั	 

เหน็ของจริง	 ลงมือท�า	 และวิจารณ์ผล	 จดัวา่เป็นสภาพการเรียนรู้ท่ีสมเหตสุมผล	 ผู้สอนคือสิง่เร้าของการเรียน 

การสอนท่ีเน้นประสบการณ์	 และคณุภาพของสิง่เร้า	 (Quality	 of	 Stimuli)	 นัน่เองท่ีเป็นปัจจยัส�าคญัตอ่การจดั 

การเรียนการสอน	 การเรียนการสอนท่ีสะท้อนคดิบนพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมทางประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้ 

บริบทท่ีแตกตา่งกนั	 โดยท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้จากสิง่ท่ีสมัผสัและสือ่สารออกมาเป็นความรู้สกึนกึคดิของตนเอง	 และ 

สะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้แบ่งปันสู่เพ่ือนในชัน้เรียน	 (Schon,	 1983;	 Kolb,	 1984)	 สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกนั	สง่เสริมการศกึษาประชาธิปไตยแบบสร้างสรรค์	ความรู้ท่ีได้จะเกิดเป็นความเข้าใจ 

ท่ีคงทน	ซึง่การท่ีจะน�าพาผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได้จ�าเป็นจะต้องมีเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสม	

	 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์	 เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีก�าลงัได้รับความนิยมวา่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ 

ของคนในศตวรรษท่ี	 21	 เน่ืองด้วยสภาพการเรียนรู้ของคนในยคุนีเ้ปลี่ยนแปลง	 ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัครอบครัว 

ชมุชน	 ทัง้ในแบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ	 การจดัการเรียนรู้ก็ต้องคล้อยตามสภาพบริบทชมุชน 

ท่ีเปลี่ยนไป	 กิจกรรมต้องผา่นการปฏิบตัทิัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 ผา่นการท�าโครงงาน	 (Newell,	 2003;	 

Grant	and	Branch,	2005;	Gultekin,	2005)	ผู้ เรียนได้วิเคราะห์วิจารณ์	และวิพากษ์	โดยกระบวนการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ต้องให้ชมุชนเข้ามีสว่นร่วมในการขบัเคลื่อนการศกึษา	(Kaye,	2004)	เรียนรู้ในระบบเครือขา่ย	เรียนรู้ 

จากการสง่ผา่นความรู้ด้วยการจดัการความรู้	 การอภิปราย	 การอา่น	 การวิเคราะห์	 และการสะท้อนคดิ	 (Alheit,	 

1999;	Fenwick,	2000)	ท�าให้ผู้ เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั	

	 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นการเรียนการสอนท่ีต้องท�าความเข้าใจปรัชญาและวิธีการปฏิบตัิอย่าง 

ถ่องแท้	ประกอบด้วย	4	ประการ	คือ	การให้การศกึษาคือความสมัพนัธ์	 (Educating	 is	a	Relationship)	การให้ 

การศกึษาเป็นองค์รวม	(Educating	is	Holistic)	การให้การศกึษาเป็นการแนะน�าการเรียนรู้	(Educating	is	learning- 

oriented)	และการให้การศกึษาเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	(Educating	is	Learner	Centered)	ซึง่	Kolb	(1984)	ได้สรุป 

ลกัษณะท่ีส�าคญัของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไว้		6	ประการ	ดงันี ้

	 	 1.	 การเรียนรู้ดีท่ีสดุคือการท�าให้ผู้ เรียนเกิดมโนทศัน์จากกระบวนการไมใ่ชผ่ลลพัธ์	 (Learning 

is	best	conceived	as	a	process,	not	in	terms	of	outcomes)	การเรียนเนือ้หาสาระตา่งๆ	ความรู้เป็นชดุของ 

ข้อมลูและประสบการณ์ท่ีได้รับ	การเรียนรู้จงึควรให้ผู้ เรียนได้ซมึซบักระบวนการเสาะแสวงหาความรู้	ผู้ เรียนเรียนรู้ 

อะไรและเรียนรู้อยา่งไร	 นา่จะเป็นค�าตอบท่ีดีกวา่แคท่ราบจากผลลพัธ์ทางการเรียนด้วยคะแนนสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ	 

แตค่วรประเมินจากกระบวนการหรือการปฏิบตัขิองผู้ เรียน	 เพราะการเรียนรู้เกิดขึน้ทกุขณะในกระบวนการเรียน 
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การสอนและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

	 	 2.	การเรียนรู้คือการเรียนรู้ซ�า้	(All	Learning	is	Re-Learning)	การเรียนรู้ท่ีดีต้องเอือ้อ�านวยให้ 

ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคดิและการลงมือปฏิบตั	ิการคดิและท�าซ�า้ๆ	บอ่ยๆ	เป็นการสร้างความช�านาญ	สอดคล้อง 

กบัหลกัการว่าด้วยสมองกบัการเรียนรู้	 เม่ือมีการทวนเนือ้หาซ�า้	 ย�า้กระบวนการ	 ผู้ เรียนก็เกิดทกัษะและความ 

ช�านาญในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ท่ีจะค้นคว้าหาค�าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	 สามารถเช่ือมโยงระหว่าง 

ประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหมเ่ข้าด้วยกนั	จนเกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสภาวะสมดลุ	

	 	 3.	การเรียนรู้ต้องการการปรับความขัดแย้งทางปัญญาเพ่ือเข้าสู่สภาวะสมดุล	(Learning 

requires	the	resolution	of	conflicts	between	dialectically	opposed	modes	of	adaptation	to	the	world) 

ความขดัแย้ง	 ความแตกตา่ง	 ระหวา่งประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหมเ่ป็นแรงขบัท่ีส�าคญัท่ีท�าให้ผู้ เรียน 

ต้องการค้นคว้าหาค�าตอบ	 และแสวงหาวิธีการเพ่ือน�าตนเองไปสู่การเรียนรู้	 สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ดีหากมีการ 

สะท้อนคิด	การลงมือท�า	การเข้าไปสมัผสั	การเข้าไปมีประสบการณ์	และการคดิไตร่ตรอง

	 	 4.	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการแบบองค์รวมของการปรับเข้าสภาวะสมดลุ	 (Learning	 is	 a 

holistic	process	of	adaptation)	การเรียนรู้ไมใ่ชเ่พียงแคผ่ลลพัธ์ทางสตปัิญญา	แตเ่ก่ียวพนักบัสิง่ตา่งๆ	ท่ีเกิดขึน้ 

ภายในตวับคุคล	ไมว่า่จะเป็นการคิด	การรับรู้	ความรู้สกึ	และพฤตกิรรม	

	 	 5.	การเรียนรู้	 เป็นผลมาจากการเสริมสร้างระหวา่งบคุคลและสิง่แวดล้อม	 (Learning	 results 

from	 synergetic	 transactions	 between	 the	 person	 and	 the	 environment)	 การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจาก 

ปัจจยัภายใน	 ได้แก่	 พนัธุกรรมและพฒันาการตามวยั	 และปัจจยัภายนอกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้	 ได้แก่	 การจดั 

สภาพแวดล้อม	การจดับรรยากาศการเรียนรู้	ลกัษณะทางกายภาพของห้องเรียน	การจดัสื่อและแหลง่เรียนรู้	

	 	 6.	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้	 (Learning	 is	 the	 process	 of	 creating 

knowledge)	 ความรู้มีสองแบบ	 คือ	 ความรู้ทางสงัคมท่ีเกิดจากบริบทสภาพทางสงัคม	 สิง่แวดล้อมและภมิูหลงั 

ของผู้เรียน	 และความรู้ท่ีมาจากตวับคุคลเกิดจากความคดิ	 ความเช่ือสว่นบคุคลท่ีมีตอ่ประสบการณ์ตา่งๆ	 การสง่ถ่าย 

ความรู้จงึเกิดขึน้ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมระหวา่งบคุคลรอบข้างและสภาพแวดล้อมสูต่วัผู้ เรียน

	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมีคณุคา่และความหมายท่ีแท้จริงเม่ือเข้าไปมีประสบการณ์ตรง	 น�าไปสูก่ารคดิ 

การเข้าใจ	การตดัสนิใจ	การลงมือท�า	และการเข้าไปมีความรู้สกึกบัสิง่ท่ีกระท�า	(Carin	and	Bass,	1997;	Eyler	and 

Giles,	1999)	แตค่วามยุง่ยากในทางการศกึษาคือจะท�าอยา่งไรให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์มากกวา่แคค่วามคดิเหน็ 

ตอ่สิง่ท่ีเรียน	 บอ่ยครัง้การเรียนบนกระดาษและในความคดิอาจไมไ่ด้ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน	 และ 

รู้สกึถึงความจริง	 ความดี	 ความงามของธรรมชาติ	 โดยนยัของธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ย่ิงต้องเข้าไป 

มีประสบการณ์ท่ีพิสจูน์	 ทดลอง	 อธิบาย	 และขยายความด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์	 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

จงึเป็นแนวทางท่ีจะพฒันาผู้ เรียนเข้าใจและซมึซบัธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์
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บทบาทการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

	 บทบาทและหน้าท่ีในกระบวนการจดัการเรียนการสอนยอ่มเป็นสิง่คูก่นั	 ผู้สอนมีหน้าท่ีในการถ่ายทอด 

ความรู้	ผู้ เรียนมีหน้าท่ีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง	แตส่ิง่ท่ีส�าคญัคือบทบาทท่ีเป็นปัจจยัชีข้าดความส�าเร็จ 

ของการจดัการเรียนการสอนท่ีจะกระตุ้นให้ถงึระดบัของการเรียนรู้	 (Threshold	 of	 Learning)	 ผู้สอนต้องปรับ 

การสอนให้ตนเองเป็นผู้ อ�านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า 

(Chalkley	and	Harwood,	1998)	จดับรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน	(Haigh	and	Kilmartin,	 

1999)	 ซึ่งโดยล�าพงัผู้ เรียนกับผู้สอนก็ไม่อาจท�าให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าเร็จได้	 ทัง้นีต้้องอาศยั 

ความร่วมมือจากหลายภาคสว่นในการผลกัดนัและขบัเคลื่อนให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีขึน้

บทบาทผู้เรียน

	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี	 21	 ต้องเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 เพราะความรู้เกิดได้จาก

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมไมว่า่จะเป็นกระบวนการทางการศกึษา	 การมีสว่นร่วมทางการเรียนรู้	 การจดั

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย	 แตท่ี่ส�าคญัก็คือการเรียนเป็นมิตท่ีิเกิดขึน้กบัผู้ เรียน	 โดยสามารถสรุปบทบาทผู้ เรียน

วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี	21	ได้ดงันี ้

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีตัง้ค�าถามเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาท่ีได้รับการกระตุ้ นจากบทเรียนหรือ 

	 	 สภาพแวดล้อมทางสงัคมและสิง่แวดล้อม

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีวางแผนการเรียนรู้	 ซึ่งอาจเป็นทัง้การวางแผนร่วมกับผู้สอนหรือกลุ่มผู้ เรียน 

	 	 ด้วยกัน	 การวางแผนจะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดและการท�างานกลุ่ม	 การเรียนรู้และ 

	 	 ท�าความเข้าใจผู้ อ่ืน

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีร่วมกนัเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้	 การลงมือกระท�า	 และการแก้ปัญหา 

	 	 ร่วมกนั

	 	 ผู้ เรียนคือผู้สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิง่ท่ีได้คดิ	และลงมือกระท�า

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีสะท้อนคดิท่ีมีตอ่บทเรียนและท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างการศึกษากับชุมชน	 ก่อให้เกิดกระบวนการมี 

	 	 สว่นร่วมทางการศกึษาผา่นผู้ปกครอง	ชมุชน	และสถาบนัการศกึษา

	 	 ผู้ เรียนคือผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการก�าหนดทิศทางการเรียนรู้และพฒันาสงัคม	 โดยอาศยัการศกึษา 

	 	 แบบประชาธิปไตย

	 เม่ือผู้ เรียนเข้าใจบทบาทตนเองตามวิถีทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี	 21	 ก็จะเป็นองค์ประกอบ 

หนึง่ท่ีท�าให้บรรลเุป้าหมายและปรัชญาของวิทยาศาสตร์ศกึษา	 ผู้ เรียนคือผู้คดิ	 ตัง้ค�าถาม	 วางแผน	 ลงมือกระท�า 

สรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้	
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บทบาทผู้สอน

	 มิตขิองผู้สอนท่ีต้องปรับความคดิ	 เปลี่ยนความเช่ือตอ่การออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี	 21	 โดยตระหนกัวา่การเรียนการสอนยอ่มต้องเปลีย่นแปลงตามกระแสของโลกาภิวตัน์	 

การท�าความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้	 การปฏิวตัิทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ 

ตอ่ทกัษะท่ีจ�าเป็นของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี	 21	 ดงันัน้	 การเอาเนือ้หาวิชาเป็นตวัตัง้และการประเมินผลการเรียน 

เพ่ือตดัสนิจงึอาจไมเ่หมาะสมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าหรับยคุนี	้ ซึง่สามารถสรุปบทบาทของผู้สอนได้ 

ดงันี ้

	 	 ผู้สอนคือผู้ ท่ีออกแบบการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	 เพราะผู้สอนคือหนงัสือเรียนเล่มใหญ่ท่ีได้ 

	 	 บรรจคุวามรู้และทกัษะตา่งๆ	ไว้อยา่งมหาศาล	

	 	 ผู้สอนคือผู้ตัง้ค�าถามและเร้าความสนใจในการเรียน

	 	 ผู้สอนคือผู้สร้างแรงบนัดาลใจทางการเรียนรู้	 เป็นตวัแบบ	 (Role	Model)	 ท่ีผู้ เรียนสามารถยดึ 

	 	 เป็นแบบอยา่งในการด�ารงชีวิตและอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ

	 	 ผู้สอนคือผู้ ท่ีชีแ้นะกระบวนการเรียนรู้	แหลง่เรียนรู้	และวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

	 	 ผู้สอนคือผู้ ท่ีอ�านวยความสะดวกในการเรียน	 ผู้สอนต้องท�าหน้าท่ีในการให้เคร่ืองมือเพ่ือสร้าง 

	 	 ความรู้ส�าหรับผู้ เรียน

	 	 ผู้สอนคือผู้ ท่ีจดัสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบักระบวนทศัน์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	

	 	 ผู้สอนคือผู้ผลติ	 จดัหา	 คดัสรร	 สื่อและแหลง่การเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เกิดการปรับและ 

	 	 ขยายโครงสร้างทางปัญญา

	 	 ผู้สอนคือผู้ ท่ีประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยสร้างเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้และสะท้อนผล 

	 	 เพ่ือการพฒันามากกวา่การตดัสนิ

	 ผู้สอนนอกจากจะต้องออกแบบการเรียนการสอน	จดักิจกรรมการเรียนการสอน	 และประเมินการเรียนรู้ 

ยงัต้องท�าความเข้าใจเร่ืองหลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้	 ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองส�าคญัในศตวรรษนี	้ เน่ืองจากความรู้ 

ได้รับการผลิตอย่างมากมายและรวดเร็ว	 แต่จ�านวนระยะเวลาท่ีก�าหนดในหลกัสตูรนัน้มีจ�ากดั	 การวิเคราะห์ 

หลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นทกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้สอนไม่น้อยกว่าท่ีผู้ เรียนต้องเรียนผ่านกิจกรรม 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์	 รู้จกัพฒันานวตักรรมทางการเรียนการสอน	 และจดัสภาพแวดล้อมท่ีสร้าง 

แรงบนัดาลให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต	และประการส�าคญัก็คือผู้สอนต้องมีความเข้าใจในวิชาชีพครูและปฏิบตัติน 

ตามท่ีจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนด

บทบาทผู้ปกครอง

	 การจดัการศกึษาท่ีผา่นมา	 ผู้ปกครองก็เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัตอ่การพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

แต่เน่ืองด้วยความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเหมือนกับประหนึ่งว่าเป็นเพียงผู้ ท่ีน�าผู้ เรียนมาฝากไว้กับสถานศึกษา 
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สว่นผู้ปกครองก็ประกอบสมัมาอาชีพและอดุหนนุสถาบนัการศกึษาในลกัษณะค่าบ�ารุงการศกึษา	 ซึง่ในความ 

เป็นจริงแล้ว	 วิถีชีวิตสว่นใหญ่ของผู้เรียนได้รับอิทธิพลมาจากพืน้ฐานทางครอบครัว	 และแตล่ะวนัก็อยูก่บัครอบครัว 

และสิง่แวดล้อมทางชมุชนมากกวา่ในสถานศกึษา	 ดงันัน้	 การจดัการศกึษาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษนี	้ ผู้ปกครอง 

ควรเข้ามีบทบาทในการพฒันาผู้ เรียนในฐานะท่ีเป็นปัจจยัน�าเข้าและปัจจยัสง่ออกของกระบวนการทางการศกึษา 

ซึง่สามารถสรุปบทบาทของผู้ปกครองได้ดงันี ้

	 	 ผู้ ปกครองคือผู้ ท่ีบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ทัง้ก่อน	ระหวา่ง	และหลงัการจดัการศกึษาในระบบ

	 	 ผู้ปกครองคือผู้ ท่ีร่วมก�าหนดทิศทางและวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆ 

ในการให้การศกึษาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ เรียน

	 	 ผู้ปกครองคือผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ท่ีเป็นแบบทางการและแบบ 

ไมเ่ป็นทางการ

	 	 ผู้ปกครองคือผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน	สามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัการ 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์พืน้บ้านร่วมกบัผู้สอนและสถาบนัการศกึษาได้เป็นอยา่งดี

	 	 ผู้ปกครองคือผู้ท่ีต้องเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา	 เพ่ือเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น 

คณุภาพทางการศกึษา

	 	 ผู้ปกครองคือผู้ ท่ีสะท้อนผลการจดัการเรียนรู้และน�าไปสู่ก�าหนดทิศทางการศึกษาในระดบั 

ท่ีสงูขึน้

	 	 ผู้ปกครองก็มีสว่นส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพการศกึษา	 และผลผลิตท่ีได้ก็คือบตุรหลาน 

ท่ีจะต้องออกไปรับใช้ภาคสงัคมตามท่ีคาดหวงั	สามารถเรียนรู้	ปรับตวั	และอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้อยา่งดี 

ซึง่บทบาทนีผู้้ปกครองควรจะเร่ิมหนัมาใสใ่จและให้ความส�าคญักบัระบบการศกึษามากขึน้

บทบาทชุมชน

	 เม่ือสถานศึกษาตัง้อยู่ในชุมชนก็มิอาจปฏิเสธได้ว่ามีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องทัง้ทางตรงและ 

ทางอ้อมตอ่การจดัการศกึษา	 ชมุชนได้มีวิวฒันาการร่วมกบัสถานศกึษามาเป็นระยะเวลานานจนเกิดการปรับตวั 

และท�ากิจกรรมร่วมกนั	ซึง่สามารถสรุปบทบาทของชมุชนได้ดงันี ้

	 	 ชมุชนคือแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้ตวัและสอดคล้องสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงของผู้ เรียน	 ชมุชนจึงควรมี 

	 	 สว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

	 	 ชุมชนคือผู้ ท่ีต้องวิวฒันาการร่วมกับสถานศึกษาในการยกระดบัคุณภาพชีวิตและคุณภาพ 

	 	 การศกึษา

	 	 ชมุชนคือฐานการเรียนรู้ท่ีส�าคญัท่ีผู้ เรียนผกูพนัและสามารถเรียนรู้ได้เกือบทกุเวลา	 เพราะมี 

	 	 ความคุ้นเคยและใกล้ตวัมากท่ีสดุ
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	 	 ชุมชนควรให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเม่ือมีการพฒันานวตักรรมทางการเรียนการสอน 

	 	 ซึง่ชมุชนคือห้องเรียนและห้องปฏิบตักิารส�าหรับผู้ เรียน

	 	 ชมุชนคือผู้ ร่วมก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	 กิจกรรมการเรียนการสอน	 และสะท้อนผลการจดั 

	 	 การเรียนการสอนเพ่ือน�าไปสูก่ารปรับหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพมากขึน้

	 ชมุชนเป็นสภาพแวดล้อมท่ีผู้ เรียนได้ซมึซบัความรู้	 ทกัษะ	 และคณุลกัษณะตา่งๆ	 โดยผา่นกระบวนการ

ขดัเกลาทางสงัคม	 และชมุชนจงึเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้จากของจริง	 ทกุท่ี	

ทกุเวลา	

บทบาทองค์กร/หน่วยงาน

	 องค์กร/หน่วยงานต่างๆ	 ทัง้ภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีท�าให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

โดยล�าพงัสถานศกึษามิอาจจดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลมุทัง้หมด	 การมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ยจะชว่ยขบัเคลื่อน 

คณุภาพการศกึษาให้ดีขึน้	องค์กร/หนว่ยงานตา่งๆ	ในปัจจบุนัเร่ิมหนัมาให้ความสนใจในเร่ืองการศกึษา	คณุภาพ 

คน	และ	สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้	ซึง่สามารถสรุปบทบาทขององค์กร/หนว่ยงานได้ดงันี ้

	 	 องค์กร/หน่วยงานควรสนบัสนนุกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในวิถีทางท่ีเหมาะสม 

	 	 และเป็นไปได้

	 	 องค์กร/หนว่ยงานอาจมีการก�าหนดรางวลั	 ทนุสนบัสนนุ	 และแรงจงูใจในการเรียนแก่ผู้ เรียน 

	 	 ผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ	

	 	 องค์กร/หนว่ยงานอาจมีการก�าหนดรางวลัและเชิดชเูกียรตแิก่ผู้สอนเพ่ือเสริมสร้างขวญัก�าลงัใจ 

	 	 ในการพฒันาการเรียนการสอน

	 	 องค์กร/หน่วยงานอาจเข้าร่วมจัดการศึกษา	 ในลักษณะท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ	 แหล่งเรียนรู้ 

	 	 ศนูย์การเรียนรู้	ผลติสื่อการเรียนการสอนสนบัสนนุสถานศกึษา

	 	 องค์กร/หนว่ยงานอาจมีการร่วมลงทนุทางการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ

	 	 องค์กร/หนว่ยงานร่วมผลติและพฒันานวตักรรม	สื่อการเรียนการสอน

	 	 องค์กร/หน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการออกแบบหลกัสตูรและก�าหนดคณุลกัษณะผู้ เรียนท่ี 

	 	 พงึประสงค์

	 	 องค์กร/หนว่ยงานอาจมีการให้ทนุวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

	 	 องค์กร/หนว่ยงานอาจเข้ามามีสว่นร่วมในการประเมินคณุภาพการศกึษา

	 การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคสว่น	 โดยล�าพงัเฉพาะ 

ผู้สอนหรือสถาบนัการศกึษาก็มิอาจท�าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ทกุอยา่ง	 เพราะมีข้อจ�ากดัในหลายๆ	 เร่ือง	 ไมว่า่จะเป็น 

เวลา	 ทรัพยากร	 ความรู้เฉพาะทาง	 ฯลฯ	 ซึง่การหลอมรวมความร่วมมือจากหลายภาคสว่นก็จะชว่ยลดช่องว่าง 

การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้น้อยลง	 เกิดการยกระดบัคณุภาพของผู้ เรียนให้สงูขึน้	 ภาคสงัคมต้องยอมรับและเลง็เหน็ 
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ความส�าคญัของการศกึษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือการพฒันามนษุย์และสงัคม	

	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษนีจ้งึไมไ่ด้จ�ากดัแคก่ารเรียนทฤษฎีในห้องเรียน	 การสาธิตและทดลอง 

ในห้องปฏิบตักิารเทา่นัน้	หากแตผู่้สอนและผู้ เรียนต้องพาตนเองออกนอกห้องเรียนไปท�าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ 

กบัสงัคม	(Billing,	2000;	Barak	and	Dori,	2005)	การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีดีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ท่ีมีประสทิธิภาพ	 โดยต้องตระหนกัถงึการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน	 เป็นการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจ	 ซาบซึง้และ 

เหน็ความส�าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 ความเข้าใจวิถีชีวิตการอยูร่่วมกนั	 การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

และใสใ่จ	 หว่งใยสิง่แวดล้อม	 สามารถเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากบัวิชาอ่ืนๆ	 และสิง่ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง	 (ประสาท	 

เนืองเฉลมิ,	2557ข)

	 การเรียนรู้จงึต้องผกูโยงเร่ืองราวสิง่ท่ีเรียนเข้ากบัสถานการณ์จริงของชีวิต	 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ร่วม 

กนัคดิ	 ร่วมกนัแบง่ปัน	 และร่วมกนัสืบเสาะหาความรู้ด้วยการลงมือท�า	 การเรียนรู้จะมีความหมายมากกวา่แค ่

การทอ่งสอบตอบลืมเพ่ือน�าไปสูก่ารตดัสนิผลการเรียน	แตก่ารเรียนรู้ในศตวรรษนีคื้อการสร้างและบม่เพาะผู้ เรียน 

ให้สามารถเรียนรู้อยา่งเทา่ทนัและปรับตวัตามกระแสโลกได้อยา่งมีความสขุ	 เรียนรู้เพ่ือรู้และน�าไปใช้ได้จริง	 ลงมือท�า 

คดิแก้ปัญหา	พฒันานวตักรรม	และท�ากิจกรรมร่วมกบัสงัคมโดยมีประชาธิปไตยเป็นหลกัการส�าคญั	
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