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 บทท่ี  6 
การสอนวิทยาศาสตร ์

 
 

การสอนวทิยาศาสตรท์ีด่ ีควรสอนใหผู้เ้รยีนไดค้วามรูค้รบถว้นทัง้ส่วนของความรูแ้ละ
ส่วนของกระบวนการ ซึ่งในการปฏิบัติจริงไม่มีวิธีสอนใดที่มีความสมบูรณ์แบบ และผลิต
บุคลากรทางการศกึษาไดต้ามแต่ใจผูส้อนตอ้งการ เพยีงแต่สามารถท าใหบุ้คลากรส่วนใหญ่ใน
หอ้งเรยีนใหค้วามสนใจและปฏบิตัติามไดก้็นับว่าเป็นการสอนที่ดแีล้ว ในบทน้ีจงึน าเสนอวธิี
สอนแบบต่างๆทีม่ใีชใ้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรด์งัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืตามความหมายของSlavin(1987) และ Johnson and Johnson 
(1992)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า 182) กล่าวว่าเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัท างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายกลุ่ม สมาชกิมี
ความรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ในสว่นตนและสว่นรวม มกีารฝึกและใชท้กัษะการท างานกลุ่มรว่มกนั 
ผลงานของกลุ่มขึน้อยู่กบัผลงานของสมาชกิแต่ละบุคคลในกลุ่ม สมาชกิต่างไดร้บัความส าเรจ็
รว่มกนั จงึมอีงคป์ระกอบของการเรยีนรู ้5 ส่วนคอื การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิ ความ
รบัผดิชอบของสมาชกิแต่ละคน  ทกัษะการท างานเป็นกลุ่มความสมัพนัธ์กนัในทางบวก และ
กระบวนการกลุ่ม  
 
การเรียนรู้โดยใช้โครงการ 
 
 การสอนแบบโครงการเป็นการสอนที่ผู้สอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
เพราะเชื่อว่าจะช่วยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนทีค่รบถว้น แต่มกีารใชส้อนน้อยเพราะไมม่เีวลา
ในการดแูลใหผู้เ้รยีนทุกคน ประนอม  เดชชยั(2531)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า 343 – 
344)ได้ใหค้วามหมายและคุณค่าของการสอนแบบน้ีไว้ว่า เป็นการสอนที่ใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้
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วางโครงการและด าเนินการใหส้ าเรจ็ตามความมุ่งหมายของโครงการนัน้ อาจเป็นโครงการที่
จดัท าเป็นหมู่หรอืคนเดยีวก็ได้  ผู้เรยีนจะมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการท างานนัน้ด้วยตนเอง 
ลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงของสงัคม เป็นการท างานที่เริ่มต้นด้วยปญัหาและ
ด าเนินการแกป้ญัหาโดยลงมอืทดลองปฏบิตัจิรงิ  
 
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
 การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (Hammerman,1994 , p.5) คอืการใชส้ถานทีน่อกหอ้งเรยีน
เป็นหอ้งปฏบิตักิาร ส าหรบัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัเรื่องธรรมชาต ิหรอืสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะให้
ประสบการณ์ตรง และสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอน โดยมจุีดมุ่งหมายของการเรยีนรู้
นอกหอ้งเรยีน ดงัน้ี 

1.  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรง ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย

และมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ซึ่งจะเป็นการ

พฒันาความคดิคูไ่ปกบัความสามารถในการท างาน 

3. เพือ่ใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ปดว้ยกนัในสถานการณ์ทีห่ลากหลายนอกหอ้งเรยีน 

4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งสนุกสนาน 

 

การเรียนรู้โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 
 รุ่ง  แดงแก้ว(2541) ประเวศ  วะส ี(2534) และ ธวชั ปุณโณทก(2531) (ชยัวฒัน์    
สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า 167)ไดก้ล่าวถงึภูมปิญัญาทอ้งถิน่หรอืภูมปิญัญาชาวบา้นไวส้รุปไดว้่า
หมายถงึ องคค์วามรู ้ความสามารถ และทกัษะของคนไทยหรอืชาวบา้นในทอ้งถิน่อนัเกดิจาก
การสัง่สมมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผ่าน
กระบวนการเลือกสอน เรียนรู้ ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มเพื่อใชแ้กป้ญัหา หรอือ านวยความสะดวกแก่บุคคลในทอ้งถิน่ และพฒันาวถิชีวีติของ
คนไทย ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมยั ความรู้ที่ได้จากภูมิปญัญา
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ทอ้งถิน่หรอืภูมปิญัญาชาวบา้นไม่ไดจ้ ากดัแค่ความรูใ้นอดตีแต่จะผสมผสานความรูใ้นยุคสมยั
ต่างๆทีผ่า่นการพฒันามาอยา่งดแีละเหมาะสมมาใชด้ว้ย 
 

 
การเรียนรู้โดยวิธีค้นพบ 
 

การสอนแบบคน้พบ (2010,Online) เป็นแนวคดิทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม ่
สิง่ประดษิฐใ์หมด่ว้ยตนเอง ความรูท้ีไ่ดจ้ะคงถาวรอยูใ่นความจ าระยะยาว ซึง่ผูส้อนไม่สามารถ
สรา้งขึน้ได ้แต่ผูส้อนเป็นเพยีงผูจ้ดัประสบการณ์เรยีนรู้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูข้ ึน้เอง การสอน
แบบน้ีมชีื่อที่แตกต่างกนัหลายชื่อและทุกชื่อยงัเรยีกขานอยู่ในปจัจุบนั ตวัอย่างเช่นการสอน
แบบสบืสวนสอบสวน การสอนแบบสอบสวน การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ การสอนโดยใช้
การแก้ปญัหา การสอนแบบค้นพบ ในปจัจุบนันิยมใช้ค าว่า วธิสีอนแบบสบืสอบ ผูค้ดิค้นวธิี
สอนแบบน้ีคอื โรเบริต์ คารพ์ลสั (Robert Karplus) เป็นนกัฟิสกิสช์าวสหรฐัอเมรกิา คดิวธิกีาร
สอนแบบคน้พบเพื่อกระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจเรยีนและช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายของการ
เรยีนในหอ้งเรยีน ต่อมานกัการศกึษาของสหรฐัอเมรกิาจากกลุ่ม BSCB (Biological Science 
Curriculum Study) ไดน้ ามาใชใ้นหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์โดยพฒันาเป็นขัน้ตอนในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน ในรปูแบบวฏัจกัร(Learning Cycle) โดยเริม่ตน้จากขัน้การ
น าเขา้สู่บทเรยีน ส ารวจ อธบิาย ลงขอ้มูล และจบลงโดยการประเมนิ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้ใหม่ หรือช่วยในการแก้ปญัหาต่าง ๆ ได้จึงเรียกว่า เป็นการเรียนรู้แบบค้นพบ 
(Discovery Learning)  

กระบวนการที่ใช้ส าหรบัการสอนแบบค้นพบจะใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) ,ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์(Science Process Skills) และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สุวฒัก์  นิยมค้า(2531)(ชยัวฒัน์   
สุทธริตัน์, 2552 , หน้า 331) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ว่าเป็นการ
สอนที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วธิกีารและกระบวนการทางวทิยา 
ศาสตร์ เป็นเครื่องมอืในการค้นหาความรูท้ี่ผู้เรยีนยงัไม่เคยมคีวามรูน้ัน้มาก่อน จนสามารถ
ออกแบบทดลองและทดสอบสมมุตฐิานได ้ 
 การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารแกป้ญัหา(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์ , 2552 , หน้า 341) เป็นการเรยีน
การสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา แลว้ใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัเป็นกลุ่มใน
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การแกไ้ขปญัหา มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัจนหาขอ้สรปุในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมคีวามเขา้ใจลกึซึง้ 
 
การเรียนรู้โดยใช้รปูแบบซิปปา 
 
 การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบซปิปา คดิคน้โดยทศินา แขมมณี(ทศินา แขมมณี , 2548) มี
อกีชื่อเรยีกว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบ 5 ประสานแนวคดิหลกั หรอืการจดัการเรยีนการ
สอนแบบ 5 ประสาน ส่วนค าว่า CIPPA มาจากตวัย่อของค าส าคญัซึง่ใชเ้ป็นแนวคดิหลกัใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ซึง่อกัษรแต่ละตวัมคีวามหมายสรุปไดด้งัน้ี 

1.  C (Construction of Knowledge) หมายถงึ การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  
2.  I (Interaction) หมายถงึ ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social Interaction) 
3.  P (Physical Partcipation) หมายถงึ การช่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดม้กีาร

เคลื่อนไหวทางดา้นรา่งกาย 
4.  P (Process Learning) มาจากแนวคดิการเรยีนรูก้ระบวนการต่างๆทีจ่ าเป็นต่อ

การด ารงชวีติ  
5. A (Application) หมายถงึ การน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 
   ปจัจุบันได้มีผู้สนในศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักมากขึ้น จึงมีผู้ให้
ความหมายไวห้ลากหลาย เช่น Illinois  Mathematics  and  science  Academy (IMSA)  
(2001), ยุรวฒัน์  คลา้ยมงคล (2545) และ Barrows  and  Tamblyn (1980)(ชยัวฒัน์       
สุทธริตัน์,2552 , หน้า 335)ซึง่สามารถสรุปความหมายของ การสอนโดยใชป้ญัหาหลกั ไดว้่า 
เป็นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นตวักระตุ้นและพฒันาใหผู้เ้รยีนคดิหาวธิแีกป้ญัหา โดย
ใชค้วามรู ้ และทกัษะต่างๆ ทีเ่คยเรยีนหรอืตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ มาประกอบการแกป้ญัหาดว้ย
ตนเอง โดยมผีูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางให ้การเรยีนการสอนแบบน้ีจะมคีวามยดืหยุ่นสูง และ
จะใชป้ญัหาในสภาพความเป็นจรงิมาเป็นตวักระตุน้การเรยีนรู ้
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การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 
การเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ หรอืการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 

2552 , หน้า 82)เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในผูเ้รยีน   ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้ง  (construct)  
                                                                           โดยผูเ้รยีนสรา้ง
เสรมิความรูผ้า่นกระบวนการทางจติวทิยาดว้ยตนเอง   ผูส้อนไมส่ามารถปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
ทางปญัญาของผูเ้รยีนได ้  แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รยีนปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางปญัญาได้
โดยจดัสภาพการณ์ทีท่ าใหเ้กดิภาวะไมส่มดุลขึน้  โดยจะตอ้งทา้ทายความคดิของผูเ้รยีนในการ
คน้ควา้หาความรูใ้หม่ใหไ้ดด้ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ตามแนวทางทีผู่ส้อนวางไวอ้ย่างกวา้งๆ วิธกีาร
สอนแบบน้ีจะเน้นทีก่ารมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน เพราะผูส้อนจะคอยดแูลและช่วย
ผูเ้รยีนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจดัหาอุปกรณ์ การแนะหนังสอืที่ใชป้ระกอบการเรยีนรู ้ชี้แนะ
แหล่งเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไปคน้ควา้เพิม่เตมิ ฯลฯ เป็นตน้   
 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
 การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ หรอืการเรยีนรูแ้ท ้(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 , หน้า 87) สรปุ
ไดว้า่เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะเป็นผูค้ดิ ประเมนิ และตดัสนิใจไดเ้องอยา่งเป็นระบบ แลว้
ผูเ้รยีนเป็นผูน้ าเสนอสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมหีลกัวชิาทีถู่กตอ้งครอบคลุมชดัเจน น าไปใชป้ฏบิตัใิน
ชวีติจรงิไดอ้ยา่งมคีุณภาพและเป็นปกตวิสิยั 
 
การเรียนรู้โดยหมวก 6 ใบ 
 
 เดอ โบโน(1992)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า 357 – 359) ไดใ้หค้วามหมายของ
เทคนิคหมวก 6 ใบไวว้า่เป็นการใชส้ขีองหมวกแต่ละใบทีม่สีตี่างกนัแทนความคดิแต่ละดา้นโดย
ใหว้ธิคีดิแต่ละอยา่งก าหนดจากสขีองหมวก ซึง่สขีองหมวกแต่ละใบจะสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
หมวกใบนัน้ๆ เป็นการบอกใหท้ราบว่าต้องการให้คดิไปในทศิทางใด ในการคดินักคดิจะใช้
หมวกครัง้ละหน่ึงใบแทนแต่ละความคดิ สขีองหมวกน้ีจะเป็นกรอบที่เป็นรูปธรรมที่ส าคญัต่อ
การรบัรูช้่วยใหเ้ขา้ใจและจดจ าง่ายขึน้เพราะเป็นการสอนด้วยสญัลกัษณ์ซึ่งหมวกแต่ละใบมี
ความหมายดงัน้ี 



 

56 SE 743 

- หมวกสขีาว     แทน ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ทีทุ่กคนยอมรบัไมม่กีารโตแ้ยง้ 
- หมวกสแีดง     แทน อารมณ์ความรูส้กึ 
- หมวกสดี า       แทน การมองในดา้นลบ เชน่ขอ้บกพรอ่ง 
- หมวกสเีหลอืง   แทน การมองในดา้นบวก เชน่ ขอ้ด ี
- หมวกสเีขยีว    แทน การมองดว้ยความคดิใหม่ๆ ทีส่รา้งสรรค ์
- หมวกสนี ้าเงนิ   แทน การควบคุม ประเมนิ และสรปุ 

 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 
Brain – Based Learning  (Brain Facts,2005 อา้งองิใน สมยศ ชดิมงคล,2549 , หน้า 

150-151)สรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสรา้งและการท างานของสมอง ท าใหท้ราบว่ามปีรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกดิขึน้ในสมอง 
โดยเฉพาะขณะอยู่ในสถานการณ์การเรยีนรู้(Learning Situations) และมเีงื่อนไขอะไรบา้งที่
เหมาะสมส าหรบัท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้และการคดิทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่จะน าความรูด้งักล่าวมาจดั
กระบวนการเรยีนการสอนทีป่รบให้สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง ซึ่งการสอนทีแ่ฝงดว้ย
ความเขา้ใจในพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องสมอง จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ ซึง่จะเพิม่
ศกัยภาพในการท างานของสมองไดด้ ีท าใหผู้เ้รยีน เรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพอย่างมคีวามสุข ไม่
เกดิความเครยีดโดยไมจ่ าเป็น 
 
การเรียนรู้แบบลีลาการเรียนรู้ 
  

ลลีาการเรยีนรู ้ หรอืวธิกีารเรยีนรู ้ หรอืแบบการเรยีนรู(้ทศินา  แขมมณ,ี2551) เป็น
ลกัษณะหรอืวธิกีารเรยีน หรอืวธิกีารคดิ หรอืวธิกีารแกป้ญัหา ทีบุ่คคลชอบหรอืมคีวามถนดัใน
การใชเ้ป็นประจ า หรอืใชเ้ป็นสว่นใหญ่ในการเรยีนรูเ้รือ่งต่างๆในชวีติประจ าวนั และเป็นวธิกีาร
เรยีนรูท้ีช่ว่ยใหบุ้คคลนัน้เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุ แบ่งเป็น 4 แบบ คอื ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนก
ตามชอ่งทางการรบัรู(้Perceptual pathways or learning modality)  ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนก
ตามลกัษณะหรอืกระบวนการคดิ(Cognitive style) ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามลกัษณะของ
พฤตกิรรม(Behavior style) ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้ม(Context / 
Environment) 
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การเรียนรู้โดยใช้พหปัุญญา 
 

 

การเรยีนรูโ้ดยใชพ้หุปญัญาเป็นการเรยีนรูโ้ดยมุง่พฒันาปญัญาในทุกๆดา้นของคน โฮ
เวริด์ การด์เนอร ์ (Howard Gardner) จากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ (Harvard University)เป็นผู้
คดิขึน้ การด์เนอรก์ล่าววา่ เชาวน์ปญัญาของบุคคลประกอบดว้ยความสามารถ 3 ประการ ดงันี้ 
(Gardner,1983 , Online) 

1. ความสามารถในการแกป้ญัหาในสภาพการณ์ต่างๆทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละตาม

บรบิททางวฒันธรรมของบุคคลนัน้  

2. ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธ์กบับรบิททาง

วฒันธรรม  

3. ความสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปญัหาเพือ่หาค าตอบและเพิม่พนูความรู ้ 

 เดมิ การด์เนอร ์ไดเ้สนอว่าเชาวน์ปญัญาของบุคคลไว ้8 ดา้น  ปจัจุบนั ไดเ้พิม่ปญัญา
ดา้นการด ารงอยูข่องชวีติ หรอืดา้นจตินิยม (Existential Intelligence) ซึง่เป็นปญัญาทีเ่กีย่วกบั
การด ารงอยู่ของมนุษย ์การหาความหมายของชวีติ เขา้ใจความสมัพนัธข์องโลกทางกายภาพ
กบัโลกของจติใจ มคีวามเขา้ใจในสจัธรรมของชวีติเขา้ไปดว้ย  เน่ืองจากทฤษฎีน้ีมองปญัญา
อย่างแตกต่างและหลากหลาย การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกบัปญัญาจงึต้องจดัการ
เรยีนการสอนใหค้รอบคลุมกวา้งขวางตามไปดว้ย  
 

 
การเรียนรู้โดยพฒันากระบวนการคิด 
 

 การคดิ (Krudow , 2008 , Online)หมายถงึ พฤตกิรรมภายในทีเ่กดิจากกระบวนการ
ท างานของสมอง ในการรวบรวมจดัระบบขอ้มูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ท าใหเ้กดิเป็นรูปร่าง
หรอืมโนภาพที่เป็นเรื่องราวขึ้นในใจและสื่อสารออกมาโดยใช้ค าพูดหรอืการแสดงออกซึ่งมี
แนวคดิดงัน้ี 

1. การคดิและการสอนคดิเป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ในการจดัการศกึษาเพื่อใหม้คีุณภาพสูง 
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดม้กีารศกึษาเรื่องของการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตอย่างมคีุณภาพทุก
ดา้น ทัง้ดา้นสตปิญัญา คุณธรรม และความเป็นพลเมอืงดขีองประเทศโดยเน้นการฝึกการคดิ
และกระบวนการคดิ  
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2. การคดิเป็นกระบวนการทางปญัญาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา และมกัจะเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอไมม่ขีอบเขตจ ากดั การคดิแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  

       -  การคดิอยา่งไมม่จีุดมุง่หมาย (Associative Thinking) เป็นการคดิแบบไมต่ัง้ใจ
หรอืมจีุดมุ่งหมายการคดิ มลีกัษณะคดิไปเรื่อย ๆ การคดิเช่นน้ีมกัไม่มผีลสรุป และไม่สามารถ
น าผลของการคดิไปใชป้ระโยชน์  

        -  การคดิอยา่งมจีุดหมาย (Directed Thinking) เป็นการคดิเพื่อหาค าตอบ เพื่อ
แก้ปญัหา หรือน าไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายโดยตรง สามารถน าผลของการคิดไปใช้
ประโยชน์  

3. การสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัด
การศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพราะความคดิอย่างมจีุดมุ่งหมายช่วยใหผู้เ้รยีน
ตัดสินใจหรือแก้ปญัหาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเฉพาะในยุคทีโ่ลกก าลงัเจรญิกา้วหน้า สภาพสงัคมและเศรษฐกจิเปลีย่นไป เป็นสงัคมแห่ง
การพฒันาขา่วสารขอ้มลู  

4. ความสามารถในการคิด ส่งเสริมและพฒันาให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนภายใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม โดยเริม่จากความสามารถพืน้ฐานในการคดิที่เรยีกว่า ทกัษะการคดิ 
แลว้เพิม่ความซบัซอ้นขึน้โดยการฝึกลกัษณะการคดิและกระบวนการคดิตามล าดบั  

กรอบความคดิของการคดิ ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อพฒันากระบวนการคดิของ 
ทศินา    แขมณี และคณะ (2540) (Krudow , 2008 , Online) ไดแ้บ่งประเภทของการคดิเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ ๆดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 ทกัษะการคดิ หรอืทกัษะการคดิพื้นฐานที่มขี ัน้ตอนการคดิไม่ซบัซ้อน เป็น
ทกัษะพืน้ฐานของการคดิขัน้สูง หรอืระดบัสูงทีม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้น แสดงออกถงึการกระท าหรอื
พฤตกิรรมทีต่้องใชค้วามคดิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ทกัษะการคดิพืน้ฐาน และทกัษะการคดิ
ขัน้สงู ดงัน้ี  

1. ทกัษะการคดิพืน้ฐาน ประกอบดว้ย ทกัษะต่อไปน้ี 

1.1 ทกัษะการสื่อความหมาย หมายถงึ ทกัษะการรบัสารทีแ่สดงถงึความคดิของผูอ้ื่น
เขา้มาเพื่อรบัรู ้ตคีวามแลว้จดจ า และเมื่อตอ้งการทีจ่ะระลกึ เพื่อน ามาเรยีบเรยีงและถ่ายทอด
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ความคดิของตนใหแ้ก่ผูอ้ื่น โดยแปลความคดิในรูปของภาษาต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้ความ ค าพูด 
ศลิปะ ดนตร ีคณิตศาสตร ์ฯลฯ เช่น ทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด ทกัษะการอภปิราย ทกัษะ
การท าใหก้ระจ่าง เป็นตน้ 

1.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทัว่ไป หมายถึง ทักษะการคิดที่
จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการส ารวจ 
ทกัษะการตัง้ค าถาม ทกัษะเก็บรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการ
เปรยีบเทยีบเป็นตน้  

2. ทกัษะการคดิขัน้สูงหรอืทกัษะการคดิที่ซบัซอ้น หมายถงึ ทกัษะการคดิทีม่ขี ัน้ตอน
หลายขัน้ และตอ้งอาศยัทกัษะการสื่อความหมาย และทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะ
ในแต่ละขัน้ เช่น ทกัษะการสรุปความ ทกัษะการใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะ
การผสมผสานขอ้มลู ทกัษะการจดัระบบความคดิ ทกัษะการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทกัษะการตัง้
สมมุตฐิาน เป็นตน้  

กลุ่มที ่2 ลกัษณะการคดิ หรอืการคดิขัน้กลาง/ระดบักลาง มขี ัน้ตอนในการคดิซบัซอ้น
มากกว่าการคดิในกลุ่มที ่1 การคดิในกลุ่มนี้เป็นพืน้ฐานของการคดิระดบัสงู ซึง่ลกัษณะการคดิ
แต่ละลกัษณะต้องอาศยัทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐานมากบ้างน้อยบ้างในการคดิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

1. ลักษณะการคิดทัว่ไปที่จ าเป็น ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดละเอียด การคิด
หลากหลาย การคดิชดัเจน  

2. ลกัษณะการคดิที่เป็นแกนส าคญั ได้แก่ การคดิถูกทาง การคดิไกล การคดิกว้าง 
การคดิอยา่งมเีหตุผล การคดิลกึซึง้  

กลุ่มที่ 3 กระบวนการคดิ หรอืการคดิระดบัสูง มขี ัน้ตอนในการคดิซบัซ้อนและต้อง
อาศยัทกัษะการคิด และลกัษณะการคิดเป็นพื้นฐานในการคิด กระบวนการคิดมีอยู่หลาย
กระบวนการ เช่น กระบวนการคดิแกป้ญัหา กระบวนการคดิตดัสนิใจ กระบวนการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
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การเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
 

การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ (Integration  Instruction) (สุวทิย ์มลูค าและอรทยั 
มลูค า, 2547,หน้า 183) เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นองคร์วมของเน้ือหามากกว่าองคค์วามรู้
ของแต่ละรายวชิา และเน้นทีก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นส าคญั การบูรณาการที่ดคีวรบูรณาทัง้
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน ซึง่มรีปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3 รปูแบบดงัต่อไปน้ี 

1. จ าแนกตามจ านวนผูส้อน 
-  การบรูณาการแบบผูส้อนคนเดยีว 
-  การบรูณาการแบบคูข่นาน 

  -  การบรูณาการแบบสอนเป็นทมี 
2. จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 -  การบรูณาการภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 -  การบรูณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

3. จ าแนกตามประเภทของการบรูณาการ 
 -  การบรูณาการแบบสหวทิยาการ 
 -  การบรูณาการแบบพหวุทิยาการ 

 

สรปุ 
 

 แม้การสอนจะไม่มีวิธีใดที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าผู้สอนรู้วิธีการสอนที่หลากหลายและ
เลอืกใช้อย่างเหมาะสมแก่โอกาสและเวลาจะช่วยใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหมาย
น่าสนใจ และเกดิคุณค่าได ้
 

แบบฝึกหดั 
 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. จงออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับห้องเรียนที่ขาดแคลน

อุปกรณ์ประกอบการเรยีนรู ้

2. จงออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับห้องเรียนที่ มีผู้เรียนมี

ความสามารถแตกต่างกนัมากๆ 

3. จงออกแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหอ้งเรยีนทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่หรอืชุมชน 


