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 บทท่ี 7 
ทกัษะผูนิ้เทศการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 

จากความรู้ที่ว่าผู้นิเทศจะต้องท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สอน ท าให้ผู้นิเทศจ าเป็นต้องมี
ความรูใ้นหลายๆดา้น ใหม้ากเพยีงพอทีจ่ะใหค้ าแนะน าได ้อกีทัง้ยงัต้องมมีนุษยสมัพนัธ์อนัดี
งาม เพราะผู้นิเทศจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงผู้สอนจากกิจวัตรเดิมที่คุ้นเคยในลักษณะที่
ยากล าบากมากขึน้จงึตอ้งมเีทคนิคการจดัการทีด่จีงึจะท าใหง้านด าเนินไปอยา่งราบรืน่ 
 
ทกัษะผูนิ้เทศการสอนวิทยาศาสตร ์
 
 มนัน์ (Mann  1965) ไดเ้สนอทกัษะ 3 ดา้นคอื ทกัษะทางมนุษย ์ ทกัษะทางเทคนิค 
และทกัษะทางการจดัการ แต่ส าหรบัผูนิ้เทศการสอนวทิยาศาสตรจ์ าเป็นตอ้งมทีกัษะเพิม่อกี 1 
ทกัษะ คอื ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จงึสามารถสรุปทกัษะผู้นิเทศการสอน
วทิยาศาสตร ์ไดด้งัน้ี 

1. ทกัษะทางมนุษย ์(Human  Skill) 
2. ทกัษะทางเทคนิค (Technical  Skill) 
3. ทกัษะทางการจดัการ (Managerial  Skill) 
4. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Science Process Skills) 

 
ทกัษะทางมนุษย ์
 
 ทกัษะทางมนุษย ์ ทกัษะน้ีจะช่วยท าใหผู้นิ้เทศเขา้กบับุคคลอื่นๆในสถานศกึษาที่ไป
นิเทศได้ง่ายขึ้น การท างานด้านน้ีผู้นิเทศจะต้องผูกมติรกบับุคลากรทุกคนเพื่อจะท าให้เกิด
ความรว่มมอืในการท างานตามทีผู่นิ้เทศตอ้งการไดง้า่ยขึน้ คนทีม่ทีกัษะดา้นน้ีดจีะท าใหเ้ราโน้ม
น้าวใหผู้อ้ื่นท าตามไดอ้ยา่งนุ่มนวลเป็นธรรมชาต ิโดยผูท้ีส่นทนาไม่รูส้กึว่าถูกสัง่หรอืถูกบงัคบั
ซึง่บางคนเรยีกว่าเป็นการมมีนุษยสมัพนัธด์งันี้ (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,2548,หน้า 179 – 
180) 
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1.  ความเหน็อกเหน็ใจ  เป็นความเขา้ใจถงึความรูส้กึของบุคคลอื่น  เป็นการใหค้วาม
นบัถอืในความคดิของผูอ้ื่น 

2. การระมดัระวงัตน  การระวงัความประพฤต ิ และค าพดูของตนเองทีจ่ะไมท่ ารา้ยผูอ้ื่น 
3. ใหค้วามส าคญักบัทุกคน 
4. มคีวามจรงิใจต่อผูอ้ื่น 
5. ชมเชยใหเ้กยีรตใินผลงานของผูอ้ื่น 
6. มอีารมณ์ขนั  มองโลกในแงด่ ี
7. ตอ้นรบัผูอ้ื่นดว้ยสหีน้ายิม้แยม้ 
8. มคีุณธรรม  ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น 
9. ปรบัปรงุบุคลกิภาพของตนเสมอ 
จากคุณสมบตัิขา้งต้น เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศการสอนสามารถกระท าได ้

ดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,2548,หน้า 180) 
1. ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. วเิคราะหจ์ุดออ่นและจุดแขง็ของแต่ละบุคคล 
3. เหน็ชดัในคุณคา่ของบุคคล 
4. มกีารรบัรูท้ีช่ดัเจน 
5.  เข้าใจน าจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา  มาสร้างเป็นความผูกพนัของครูที่ มีต่อ

สถานศกึษา 
6. สามารถน าการอภปิราย  การฟงั  การพฒันาไดอ้ยา่งราบรืน่และไดผ้ล 
7. สรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนั 
8. แกป้ญัหาความขดัแยง้ 
9. กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอื 
10. เป็นแบบอยา่งของคร ู

 
ทกัษะทางเทคนิค 
 
 ทกัษะทางดา้นเทคนิค เป็นความรูค้วามสามารถทางดา้นการศกึษา ซึง่ผูนิ้เทศจะตอ้งมี
ความเชี่ยวชาญทัง้ดา้นการสอน หลกัสูตรการศกึษา สื่อการสอน ความรูท้างดา้นการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา ซึ่งสิง่เหล่าน้ีผูนิ้เทศจะต้องมคีวามเขา้ใจอย่างลกึซึ้ง จงึจะถ่ายทอดให้
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ผู้อื่นเข้าใจได้ การน าทกัษะด้านน้ีมาใช้ในการนิเทศการสอนมีขัน้ตอนดงัน้ี (ปรยีาพร          
วงศอ์นุตรโรจน์,2548,หน้า 181) 

1. การตัง้เกณฑใ์นการเลอืกวธิกีารสอนและสือ่การสอน 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสงัเกตการสอน 
3. สรา้งและเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
4. การสามารถน างานวจิยัการศกึษามาใช ้
5. พฒันากระบวนการประเมนิผลการสอน 
6. สาธติการสอนและการฝึกปฏบิตักิารสอน 
เน่ืองจากการนิเทศในปจัจุบนัจะเน้นการคน้ควา้วจิยั จงึท าใหผู้นิ้เทศตอ้งมคีวามรูใ้น

งานวจิยัต่างๆเพิม่ขึน้จากความรูใ้นดา้นการศกึษาทัว่ๆไป  
 

ทกัษะทางการจดัการ 
 

ทกัษะทางการจดัการ  ทกัษะน้ีเกดิจากการทีผู่นิ้เทศมคีวามเฉพาะทางมากขึน้นัน่คอืผู้
นิเทศควรมคีวามรู้ความสามารถในสาขาที่ตนนิเทศเป็นอย่างด ีท าให้การนิเทศบุคลากรใน
สถานศกึษาจ าเป็นตอ้งมผีูนิ้เทศหลายคน คอืมผีูนิ้เทศตามสาขาทีจ่ะนิเทศการสอน และนิเทศ
ทัว่ไปภายในสถานศกึษา ดงันัน้ผูน้ าการนิเทศจะตอ้งมคีวามสามารถในการจดัการงานในสาย
งานให้ด าเนินไปด้วยดี ขณะเดียวกนัจะต้องประสานให้ผู้นิเทศกบัผู้ได้รบัการนิเทศท างาน
รว่มกนัตามเป้าหมายไดด้ว้ย งานการนิเทศจงึจะเกดิความกา้วหน้าอยา่งแทจ้รงิ ตวัอยา่งทกัษะ
ดา้นน้ี เช่น ความสามารถในการวางแผน  การจดัสายงาน  การจดัองคก์าร  การควบคุม  และ
การตดัสนิใจ เป็นตน้ การประยุกตใ์ชท้ าไดด้งัน้ี    (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,2548,หน้า 180) 

1. การสามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการของชุมชน 
2. ประเมนิคา่ความตอ้งการของคร ู
3. การเป็นผูน้ าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
4. การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทางการศกึษา 
5. การวางแผนงานอยา่งมรีะบบ 
6. ความสามารถในการมอบหมายงาน 
7. การรูจ้กัใชเ้วลา 
8. การจดัสรรทรพัยากรใหท้ัว่ถงึ 
9. การลดความเครยีดในการท างาน 
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นทกัษะเฉพาะส าหรบัผูนิ้เทศที่จะต้องท าการ

นิเทศการสอนวทิยาศาสตร ์เน่ืองจากทกัษะน้ีมมีากถงึ 13 ทกัษะ(วรรณทพิา รอดแรงคา้,   
2540, หน้า157 – 165) ดงันี้ ทกัษะการสงัเกต      ทกัษะการจ าแนกประเภท      ทกัษะการ
วดั ทกัษะการหาความสมัพนัธเ์กีย่วกบัสเปส  ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู  ทกัษะการจดั
กระท าและสื่อความหมายขอ้มลู   ทกัษะการพยากรณ์  ทกัษะการค านวณ  ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตวัแปร  ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน ทกัษะการก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร  ทกัษะการ
ทดลอง  ทกัษะการแปลความหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรุป ซึง่จะกล่าวรายละเอยีดในเรื่องของ
ทกัษะผูนิ้เทศการสอนวทิยาศาสตร์ จงึท าใหผู้ส้อนบางคนใชไ้ม่ครบถ้วน เพราะจะต้องสอน
เน้ือหาสาระควบคูไ่ปดว้ย ดงันัน้ในการนิเทศผูนิ้เทศควรจะตอ้งเขา้ใจและประยุกตใ์ช้ทกัษะน้ีให้
ได ้เพื่อเป็นตวัอย่างใหผู้ส้อนน าไปปฏบิตัติามหลงัจากไดร้บัค าแนะน า รายละเอยีดของแต่ละ
ทกัษะมดีงัน้ี (วรรณทพิา รอดแรงคา้,   2540, หน้า157 – 165) 

1. ทกัษะการสงัเกต  การสงัเกต  หมายถงึการใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหน่ึง
หรอืประสาทสมัผสัทัง้ 5 อนัได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ผวิกาย  เขา้ไปส ารวจวตัถุหรอื
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาตหิรอืจากการทดลอง  โดยไมล่งความคดิเหน็ของผูส้งัเกตลงไป
ดว้ย   

2. ทกัษะการจ าแนกประเภท  การจ าแนกประเภทเป็นกระบวนการทีใ่ชจ้ดัจ าพวก
วตัถุหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ทีต่อ้งการศกึษาออกเป็นหมวดหมูโ่ดยจดัสิง่ทีม่สีมบตับิางประการ
รว่มกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  ซึง่การจ าแนกเป็นพวกนัน้ตอ้งมเีกณฑใ์นการจ าแนกดว้ย  จงึจะ
สมบรูณ์ 

3.  ทกัษะการวดั  การวดั  หมายถงึความสามารถในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการวดั
อย่างเหมาะสม  และใชเ้ครื่องมอืนัน้หาปรมิาณของสิง่ต่างๆ  ออกมาเป็นตวัเลขไดถู้กตอ้งและ
รวดเรว็  โดยมหีน่วยก ากบัตลอดจนสามารถอ่านค่าทีว่ดัไดถู้กต้องและใกลเ้คยีงกบัความเป็น
จรงิ  

4. ทกัษะการใชต้วัเลข  การใชต้วัเลข  หมายถงึการน าค่าที่ไดจ้ากการวดัมาจดั
กระท าใหเ้กดิค่าใหม่โดยการนับ  และน าตวัเลขที่แสดงจ านวนที่นับไดม้าคดิค านวณโดยการ
บวก  ลบ  คณู หาร  และหาค่าเฉลีย่  ยกก าลงัสอง  หรอืถอดรากเพื่อใชใ้นการสื่อความหมาย
ใหช้ดัเจนและเหมาะสม   
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5. ทกัษะการพยากรณ์  การพยากรณ์เป็นการท านายหรอืคาดคะเนค าตอบโดย
อาศยัขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกต  หรอืขอ้มูลจากประสบการณ์ที่เกดิซ ้าๆ  ในเรื่องนัน้มาช่วย  
การท านายทีแ่ม่นย าเป็นผลมาจากการสงัเกตทีร่อบคอบ  การวดัทีถู่กตอ้ง  การบนัทกึและการ
จดักระท ากบัขอ้มลูอยา่งเหมาะสม  

6. ทกัษะการลงความคดิเหน็  การลงความคดิเหน็จากขอ้มลูเป็นการอธบิายผลทีไ่ด้
จากการสงัเกต  ขอ้มูลจากการสงัเกตอาจลงความคดิเหน็ไดห้ลายอย่าง  การลงความคดิเหน็
มกัใช้ประสบการณ์เดมิหรอืความรูเ้ดมิเขา้ช่วย  เน่ืองจากประสบการณ์เดมิของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนั  ดงันัน้การลงความคดิเหน็จะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลกบัขอ้มลูทีส่งัเกตได ้  

7. ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสและเวลา  การหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
สเปสและเวลาเป็นความสมัพนัธใ์นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างรปู 2 มติ ิ และ 3 มติ ิ รวมทัง้
ความสามารถในการระบุรูปทรงต่างๆ  ขนาด  ต าแหน่ง  และทศิทางการเคลื่อนที่ของวตัถุที่
เวลาต่างๆ กนั   

8. ทกัษะการสื่อความหมาย  การสื่อความหมายเป็นความสามารถในการใชภ้าษา
พูดหรอืภาษาเขยีน  รวมทัง้การเขียนแผนภาพ  แผนภูม ิ ตาราง  กราฟ  วงจร  และสมการ
ประกอบการพดูหรอืการบรรยายเพื่อใหผู้อ้ื่นเขา้ใจสิง่ทีต่อ้งการสื่อไดช้ดัเจนถูกตอ้งและรวดเรว็  
ตลอดจนเป็นการน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต  การวดั  หรอืการทดลองมาจดักระท าใหอ้ยู่
ในรูปแบบที่มีความหมายและมีความสมัพนัธ์กนัมากขึ้นจนง่ายต่อการแปลความหมายให้
ชดัเจน   

9. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  การก าหนดและควบคุมตวัแปรหมายถงึ 
การชีบ้่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรทีต่อ้งควบคุมใหค้งทีใ่นการทดลองหน่ึง ๆ   

10. ทักษะการตัง้สมมติฐาน  การตัง้สมมติฐาน หมายถึง การท านายผลของ
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไมท่ราบความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีท่ านายมาก่อน  

11.  ทกัษะการก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ 
การก าหนดความหมายและขอบเขตของตวัแปรที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดสอบใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั และสามารถสงัเกตหรอืวดัได ้ 

12. ทกัษะการทดลอง การทดลอง หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการ
ทดลองและควบคุมการทดลองได้อย่างเหมาะสม เลือกแบบแผนการทดลองได้ด ีเหมาะสม 
สะดวกในการปฏบิตั ิงา่ยแก่การด าเนินการ  
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13. ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป    การตคีวามหมายขอ้มูลและ
การลงขอ้สรุป หมายถึงการแปลความหมายหรอืการบรรยายลกัษณะของขอ้มูลที่มอียู่ในรูป
ต่างๆ  

การใชท้กัษะไม่ครบถ้วนของผูส้อน นอกจากจะเกดิจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลาแล้ว ยงั
อาจเกดิจากปญัหาอื่นๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื โอกาสการน าไปใช ้แต่ทีส่ าคญัคอืความ
ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ จงึท าใหท้ าไมไ่ด ้การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการสอนจรงิอาจจะ
มไีม่ครบทุกทกัษะ แต่การสอนวิทยาศาสตร์ตลอดภาคเรยีนควรจะต้องมกีารฝึกฝนและน า
ทกัษะทุกทกัษะมาใชใ้นเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน  

ขอ้สงัเกตของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์กีอย่างจะพบว่าความซบัซอ้นของ
ทกัษะแต่ละทกัษะมมีากน้อยไม่เท่ากนั บางทกัษะสามารถฝึกฝนเรยีนรูคู้่กนัในภาวะปกตขิอง
การเรยีน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นทกัษะพืน้ฐาน ดงัน้ี 

- ทกัษะการสงัเกต       
- ทกัษะการจ าแนกประเภท       
- ทกัษะการวดั  
- ทกัษะการหาความสมัพนัธเ์กีย่วกบัสเปส   
- ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู   
- ทกัษะการจดักระท าและสือ่ความหมายขอ้มลู    
- ทกัษะการพยากรณ์   
- ทกัษะการค านวณ   

ปญัหาของการสอนทกัษะเหล่าน้ีจะคลา้ยคลงึกนัในผูส้อนทุกคนคอืปญัหาในเรื่อง
เวลา แต่ไม่มปีญัหาในดา้นความรูห้รอืการจดัประสบการณ์ ผูนิ้เทศควรเขา้ใจผูส้อนในดา้นน้ี
และใหค้ าแนะน าทีต่รงประเดน็กบัการแกป้ญัหา จงึจะเป็นทีย่อมรบัของผูไ้ดร้บัการนิเทศ ส่วน
ทกัษะทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืจดัวา่เป็นทกัษะขัน้บรูณาการประกอบดว้ย 

- ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   
- ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน  
- ทกัษะการก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร   
- ทกัษะการทดลอง   
- ทกัษะการแปลความหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรุป 
ปญัหาของทกัษะประเภทน้ีสว่นใหญ่จะเกดิจากการไมเ่ขา้ใจในการถ่ายทอดและการจดั

ประสบการณ์ใหเ้กดิทกัษะการใหค้ าแนะน าดา้นการสอนทกัษะทีซ่บัซ้อนและมกีารบูรณาการ
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ความรูเ้ช่นน้ีจะอยู่ในรูปแบบของการจดัการสอนแบบโครงงาน  และ/หรอืการจดันิทรรศการ
ทางวทิยาศาสตร ์ซึ่งสามารถกระท าไดทุ้กปีเพราะจะมวีนัวทิยาศาสตร ์การจดันิทรรศการกด็ ี 
การสอนแบบโครงงานก็ดผีู้สอนจะต้องฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่ซบัซ้อนให้
ผูเ้รยีน ซึง่สามารถกระท าไดใ้นรปูของการใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ แต่พงึระลกึเสมอ
ว่าการสอนแต่ละครัง้อาจมทีกัษะไม่ครบอย่าบงัคบัหรอืฝืนสอนทุกชัว่โมง เพราะจะท าใหเ้กดิ
ความเครยีดในการเรยีน และไมเ่กดิประโยชน์ 

ตวัอยา่งการใชค้ าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้กัษะบูรณาการ  5 ทกัษะ(วรรณทพิา  
รอดแรงคา้, 2540, หน้า157 – 165) 

ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร   
 ค าถามทีน่ าไปสูท่กัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ไดแ้ก่ ค าถามที่ใหก้ าหนด
หรอืชีบ้่งตวัแปรในการทดลอง เชน่ 

- ในการทดลองน้ีตวัแปรต้นคอือะไร  ตวัแปรตามคอือะไร และ ตวัแปรที่
ตอ้งถูกควบคุมใหค้งทีค่อือะไร 

ทกัษะการตัง้สมมติฐาน  
 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการตัง้สมมติฐาน ได้แก่  ค าถามที่ให้ท านายผลของ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไมท่ราบความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท านายมาก่อน เชน่ 
- ถา้น ้ามอีุณหภูมสิงูขึน้ แคลเซยีมไฮดรอกไซดจ์ะละลายไดม้ากขึน้หรอืไม่ 

ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ   
 ค าถามทีน่ าไปสูท่กัษะการก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ ค าถามทีใ่หก้ าหนด

ความหมายและขอบเขตของตวัแปรอสิระและตวัแปรตามเพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั เชน่ 
- ในการทดสอบผลของวติามนิ E ที่มตี่อความอดทนของคนนัน้ ตวัแปร  

“ความอดทน” วดัไดอ้ยา่งไร 
ทกัษะการทดลอง   
 ค าถามทีน่ าไปสูท่กัษะการทดลอง ประกอบดว้ย 

1. ค าถามทีใ่หอ้อกแบบการทดลอง  
2. ค าถามทีใ่หบ้อกวธิปีฏบิตักิารขณะท าการทดลอง  
3. ค าถามทีใ่หบ้นัทกึผลการทดลอง  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ค าถามทีใ่หอ้อกแบบการทดลอง เช่น 
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- นกัเรยีนจะท าอย่างไรจงึจะบอกไดว้่า เมื่ออุณหภูมสิงูขึน้สารจะสามารถ
ละลายไดม้ากขึน้ 

- จะใชส้ารอะไรทีเ่ป็นตวัถูกละลาย และสารอะไรทีเ่ป็นตวัท าละลาย 
ค าถามทีใ่หบ้อกวธิปีฏบิตักิารขณะท าการทดลอง เชน่ 

- หลงัจากเอาสารสม้ 1 ชอ้นเบอร ์1 ใส่ลงไปในน ้า 5 cm3 แลว้ท าอยา่งไร
ต่อไปอกี 

- หลงัจากใส่สารสม้ 5 ชอ้นเบอร ์1 ลงในน ้า 5 cm3 เขยา่จนไมล่ะลาย
ต่อไปอกีแลว้ จะท าอยา่งไรต่อไปอกี 

ค าถามทีใ่หบ้นัทกึผลการทดลอง เชน่ 
- นกัเรยีนจะตอ้งบนัทกึอะไรบา้งจากการทดลองน้ี 

ทกัษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรปุ 
 ค าถามทีน่ าไปสูก่ารตคีวามหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรุป ประกอบดว้ย 

1. ค าถามทีใ่หบ้รรยายลกัษณะและสมบตัขิองขอ้มลูทีม่อียู่  
2. ค าถามทีใ่หบ้อกความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่อียู ่  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ค าถามทีใ่หบ้รรยายลกัษณะและสมบตัขิองขอ้มลูทีม่อียู ่เชน่ 

- จากกราฟทีแ่สดงเมื่ออุณหภูมสิงูขึน้เป็น 70 C สารสม้สามารถละลาย
ไดก้ีก่รมั 

ค าถามทีใ่หบ้อกความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่อียู ่ เชน่ 
- จากขอ้มูลทีแ่สดงในตาราง ความดนัของอากาศมผีลต่อจุดเดอืดของน ้า

หรอืไมอ่ยา่งไร 
นอกจากทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์แล้ว การสอนวทิยาศาสตร์ควรสอนให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วย เพื่อท าให้การหาความรู้มีระบบ
ระเบยีบน่าเชื่อถอื การนิเทศจงึควรสงัเกตว่าผูส้อนถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเช่นไร มกีาร
ปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามวธิกีารทางวทิยาศาสตรห์รอืไม่ เพราะระบบการสอนใน
ปจัจุบนัเน้ือหายงัคงเป็นสิง่ทีผู่ส้อน และผูป้กครองใหค้วามส าคญั จงึท าใหก้ารจดัประสบการณ์
การเรยีนรูข้าดกระบวนการในการหาความรู ้

วธิกีารทางวทิยาศาสตรม์ขี ัน้ตอน 5 ขัน้ตอนดงัน้ี 
1. ปญัหา  เป็นการจุดประกายความคดิใหเ้กดิแก่ผูเ้รียน ท าใหเ้กดิความสงสยั และ

อยากหาความรู ้ในปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
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2. ตัง้สมมตฐิาน เป็นการคาดคะเนค าตอบของปญัหาอยา่งมหีลกัการและเหตุผล ซึง่
ค าตอบทีค่าดคะเนน้ีจะถูกหรอืผดิกไ็ด ้ 

3. ออกแบบการทดลอง/ทดสอบ  เป็นการคดิหาวธิใีนการแกป้ญัหา โดยจะใชว้ธิกีาร
ส ารวจ สงัเกต ทดลองวธิใีดวิธหีน่ึง หรอืหลายวธิรี่วมกนักไ็ด ้แต่ควรท าใหเ้หมาะสมกบัเวลา
และโอกาส 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นขัน้ตอนการลงมอืปฏบิตัิตามวธิีการที่คดัเลือกแล้วว่าด ี
เหมาะสม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีส่ามารถตอบปญัหาได ้

5. ลงขอ้สรุป  เป็นการลงความคดิเหน็ และ/หรอืแปลผลขอ้มูล จากขอ้มูลทีไ่ด้
ท าการศกึษาคน้ควา้แลว้จงึสรุปเป็นขอ้ความรูต้ามขอ้มลูทีค่น้พบ 

วธิีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเกิดได้ในขณะที่เรยีนในห้องเรยีนปกติ ในรูปของ
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้สอนจดัไว้ และสามารถเกิดจากการก าหนดงานในรูปโครงงานเสรมิ
ความรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้ช่นกนั ในส่วนของการสอนแบบโครงงานผูนิ้เทศอาจจะตอ้งโน้มน้าวผูส้อน
ให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ที่จะได้รบัในการสอนแบบโครงงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
ผู้เรยีนโดยตรง แต่ผู้สอนจะต้องท างานหนักมากขึ้น ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากขึ้น เพราะไม่
สามารถเสรจ็สิน้ในเวลาเรยีนได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาพกันอกเวลาช่วยการสอนจงึจะส าเรจ็ ผูเ้รยีนที่
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานหรอืโครงงานในรูปแบบต่างๆมกัจะได้ฝึกฝนและใช้งานทกัษะที่
ซบัซอ้นหรอืบรูณาการมากกวา่ทกัษะพืน้ฐาน 

 
 

สรปุ 
 

ผูนิ้เทศการสอนวทิยาศาสตรน์อกจากจะตอ้งมคีวามสามารถของผูนิ้เทศทัว่ไป 3 ทกัษะ
คอืทกัษะทางมนุษย ์ทกัษะทางเทคนิค และทกัษะทางการจดัการแลว้ ควรมทีกัษะ
ความสามารถเฉพาะทีเ่ป็นวทิยาศาสตรร์ว่มดว้ย เชน่ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มี
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เป็นตน้ เพือ่จะไดน้ าความรูม้าเป็น
แบบอยา่งในการชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัการนิเทศในสถานศกึษา 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงออกแบบการสอนที่ท าให้เกิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการทาง

วทิยาศาสตร ์

2. จงออกแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีช่ว่ยใหเ้กดิการฝึกประสบการณ์ขัน้พืน้ฐาน 

3. จงออกแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีช่่วยใหเ้กดิการฝึกประสบการณ์ขัน้บูรณา

การ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


