
 

 

 บทที่  5 
วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับวิชาเคมี 

 
จากบทที่แลวผูเรียนไดทราบวิธีการสอนเนื้อหาสาระวิชาเคมีในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการสอน
ซอมเสริมในกรณีที่ผลการเรียนของผูเรียนไมดีเทาที่ควร ซึ่งการสอนขางตนอาจมีบางวิธีที่มี
การกลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร แตการสอนบางวิธีจะไมไดกลาวถึง ดังน้ันในบทนี้ขอ
กลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพ่ือใหการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรเกิดขึ้นครบทั้ง 2 องคประกอบคือ ดานเนื้อหา และกระบวนการ โดยเนนการ
สอนวิธีการทางวิทยาศาสตรแบบใชคําถาม เพราะเปนวิธีที่งายและมีความสัมพันธกับการสอน
ทุกขั้นตอน เพราะการสอนที่ดีผูสอนและผูเรียนควรมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และผูสอนควรรู
บทบาทหนาที่ของตนเองในการสอนเพื่อใหทําหนาที่นั้นๆใหครบถวนสมบูรณ 

 
วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับวิชาเคมี 

 
เน่ืองจากวิชาเคมี เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งจึงมีกระบวนการในการแสวงหาความรู

ในรูปแบบเดียวกับวิทยาศาสตร ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สุชา จันทรเอม. 2544 ;15-

16) เปนวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาวิธีหน่ึงในการแกปญหา หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู หรือความเขาใจตอสิ่งนั้นๆ วิธีนี้ จะตองประกอบดวยขั้นตางๆ ดังนี้ 

1.   การแกปญหา (Problem) นั่นคือ ผูที่ทําการคนควาจะตองทราบถึงปญหาที่ตน
ตองการจะศึกษาหรือคนควา ตองการรูเรื่องอะไร จะตองตั้งปญหาไวใหชัดเจน 

2.   การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เพ่ือเปนการทายเหตุหรือผลของปญหาเปน
เสมือนหน่ึงเคร่ืองนําทางที่จะชวยใหผูทําการศึกษาเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดอยาง
รวดเร็ว และถูกตอง 

3.   การรวบรวมขอมูล (Collecting of Data) ตองพยายามรวบรวมขอมูล หรือ
ขอเท็จจริงตางๆท่ีเก่ียวกับปญหานั้นๆมาใหไดมากท่ีสุด ตองมีการวางแผนไววาจะหาไดโดยวิธี
อยางใด 

4.   การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) โดยทําการวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีหามาได 
และแปลความหมายที่ไดจากการวิเคราะหตามหลักสถิติ 

การสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปผล และรวบรวมผลที่ไดจากการศึกษา  5.   



คนควา และนําผลน้ันไปใชตอไป รวมทั้งใหขอเสนอแนะตางๆ 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ในวิชาเคมีซึ่งเปนวิชาที่มีการทดลองเปนพ้ืนฐานในการหาขอความรู มีความ
จําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งทักษะที่เปนพ้ืนฐาน และทักษะขั้นบูรณา
การ ดังรายละเอียดของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่วรรณทิพา  รอดแรงคาใหไวดังนี้ 

วรรณทิพา  รอดแรงคา (วรรณทิพา  รอดแรงคา. 2540 ; 157 – 165)  ไดกลาวถึง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะไวดังนี้  

1.   ทักษะการสังเกต  การสังเกต  หมายถึงการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ผิวกาย  เขาไปสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณ
ตางๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง  โดยไมลงความคิดเห็นของผูสังเกตลงไปดวย   

  2.    ทักษะการจําแนกประเภท  การจําแนกประเภทเปนกระบวนการที่ใชจัดจําพวก
วัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ที่ตองการศึกษาออกเปนหมวดหมูโดยจัดส่ิงที่มีสมบัติบางประการ
รวมกันใหอยูในกลุมเดียวกัน  ซึ่งการจําแนกเปนพวกนั้นตองมีเกณฑในการจําแนกดวย   

3.  ทักษะการวัด  การวัด  หมายถึงความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัด
อยางเหมาะสม  และใชเคร่ืองมือน้ันหาปริมาณของสิ่งตางๆ  ออกมาเปนตัวเลขไดถูกตองและ
รวดเร็ว  โดยมีหนวยกํากับตลอดจนสามารถอานคาที่วัดไดถูกตองและใกลเคียงกับความเปน
จริง 
              4.     ทักษะการใชตัวเลข  การใชตัวเลข  หมายถึงการนําคาที่ไดจากการวัดมาจัด
กระทําใหเกิดคาใหมโดยการนับ  และนําตัวเลขที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการ
บวก  ลบ  คูณ หาร  และหาคาเฉลี่ย  ยกกําลังสอง  หรือถอดรากเพ่ือใชในการสื่อความหมาย 
ใหชัดเจนและเหมาะสม   

1. ทักษะการพยากรณ  การพยากรณเปนการทํานายหรือคาดคะเนคําตอบโดย 
อาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต  หรือขอมูลจากประสบการณที่เกิดซํ้าๆ  ในเรื่องน้ันมาชวย   
การทํานายที่แมนยําเปนผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ  การวัดที่ถูกตอง  การบันทึกและการ 
จัดกระทํากับขอมูลอยางเหมาะสม   

6. ทักษะการลงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็นจากขอมูลเปนการอธิบายผลที่ได 
จากการสังเกต  ขอมูลจากการสังเกตอาจลงความคิดเห็นไดหลายอยาง  การลงความคิดเห็น
มักใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเขาชวย  เนื่องจากประสบการณเดิมของแตละบุคคล
แตกตางกัน  ดังนั้นการลงความคิดเห็นจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลกับขอมูลที่สังเกตได   

7. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสและเวลา  การหาความสัมพันธระหวาง
สเปสและเวลาเปนความสัมพันธในการหาความสัมพันธระหวางรูป 2 มิติ  และ 3 มิติ  รวมทั้ง



ความสามารถในการระบุรูปทรงตางๆ  ขนาด  ตําแหนง  และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่
เวลาตางๆ กัน   

8. ทักษะการสื่อความหมาย  การส่ือความหมายเปนความสามารถในการใชภาษา 
พูดหรือภาษาเขียน  รวมทั้งการเขียนแผนภาพ  แผนภูมิ  ตาราง  กราฟ  วงจร  และสมการ
ประกอบการพูดหรือการบรรยายเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อไดชัดเจนถูกตองและรวดเร็ว  
ตลอดจนเปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การวัด  หรือการทดลองมาจัดกระทําใหอยู
ในรูปแบบที่มีความหมายและมีความสัมพันธกันมากขึ้นจนงายตอการแปลความหมายใหชัดเจน   

   9. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  การกําหนดและควบคุมตัวแปรหมายถึง 
การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ในการทดลองหนึ่ง ๆ   

10. ทักษะการตั้งสมมติฐาน  การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การทํานายผลของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมทราบความสัมพันธของขอมูลที่เก่ียวกับสิ่งที่ทํานายมากอน  

11.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง 
การกําหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดสอบใหเขาใจ
ตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได  

12. ทักษะการทดลอง การทดลอง หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการ
ทดลองและควบคุมการทดลองไดอยางเหมาะสม เลือกแบบแผนการทดลองไดดี เหมาะสม 
สะดวกในการปฏิบัติ งายแกการดําเนินการ  

13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป    การตีความหมายขอมูลและ
การลงขอสรุป หมายถึงการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะของขอมูลที่มีอยูในรูปตางๆ  

 
การใชคําถาม 
 

เน่ืองจากวิชาเคมีเปนวิชาที่ตองใชความคิด  ในการหาคําตอบอยางมีเหตุผลและเปน 
ระบบ   ดังนั้นการตั้งคําถามจึงมีความสําคัญตอการเรียนการสอนวิชาเคมีเปนอยางมาก เพราะ
คําถามที่ดีจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังคํากลาวของ  คอชฮาร  
(Kochhar. 1982; 90) ที่ใหความสําคัญแกการใชคําถามไววา “ครูที่ไมถามก็เหมือนไมได
สอน”  (The teacher  who never questions, never  teaches) 

 
วัตถุประสงคของการใชคําถาม 
เน่ืองจากคําถามมีความสําคัญและจะถูกสอดแทรกอยูทุกกิจกรรมการเรียนการสอน

ดังน้ัน  จึงควรจะรูวัตถุประสงคของการถาม  เพ่ือจะไดเลือกใชคําถามไดเหมาะสมกับแตละ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สมสุข  ธีระพิจิตร 
(สมสุข   ธีระพิจิตร. 2545; 25)  ไดสรุปวัตถุประสงคของการใชคําถามไวเปนขอ ๆ   ดังนี้  

1. เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดและคนหาแนวคิดใหม ๆ 



2. เพ่ือประเมินความรูเดิมของผูเรียน 
3. เพ่ือเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับประสบการณใหมที่จะจัดใหกับผูเรียน 
4. เพ่ือเตรียมผูเรียนใหพรอมกอนที่จะเรียนบทเรียนใหม 
5. เพ่ือทบทวนหรือสรุปบทเรียน 
6. เพ่ือวัดและประเมินผลการเรียน 
7. เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
8. เพ่ือใหความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนมีความเขาใจอันดีตอกัน 

สมสุข  ธีระพิจิตร  (สมสุข  ธีระพิจิตร . 2545; 26)  ไดแบงคําถามโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคของการเรียนรูดานพุทธิพิสัยของบลูมไว 6 ประเภทดังนี้ 

1.  คําถามถามความรูความจํา  เปนคําถามที่ถามความหมาย  ขอเท็จจริง  
หลักการ  ทฤษฎีกระบวนการ  รูปแบบ  หรือโครงสรางตางๆ 

2.   คําถามถามความเขาใจ  เปนคําถามที่ถามใหผูเรียนแปลความ  ตีความ  และ
ขยายความ  โดยการใหอธิบายแนวคิด  อธิบายความหมายจากขอมูลตางๆที่ไดจัดกระทําไว  
บอกความสัมพันธของขอเท็จจริงตางๆ  หรือใหสรุปสิ่งที่เรียนรู 

3.   คําถามถามการนําไปใช  เปนคําถามที่ใชถามวิธีการในการที่จะนําความรูไปใชใน 
สถานการณใหมหรือแกปญหาใหม  ถามใหยกตัวอยาง  ใหอภิปราย  เปนตน 

 4.   คําถามใหวิเคราะห  เปนคําถามที่ถามเพ่ือใหผูเรียนวิเคราะห  แยกแยะปญหาจัด
หมวดหมู  วิจารณแนวคิด  หรือบอกความสัมพันธและเหตุผล 

5.   คําถามใหสังเคราะห  เปนคําถามที่ถามใหผูเรียนนําหนวยยอยรวมเขาดวยกัน   
เชน  ใหวางแผน  ใหบอกโครงสราง  ใหสรางหรือผลิตผลงาน 

6.   คําถามใหประเมินคา  เปนคําถามที่ถามใหผูเรียนเปรียบเทียบ  หรือตัดสินใจโดย
ใชเกณฑในการพิจารณา 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอน และผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  
(คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอน และผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร. เลม2. 2525;89-
92) ไดแบงประเภทของคําถามโดยใชลักษณะของการนําไปสูการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งแบงได 5 ประเภท ดังนี้ 

1. คําถามที่นําไปสูการสังเกต  เปนคําถามที่ตองการใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสทั้ง
หา  ในการรวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหและแกปญหาตอไป  ตัวอยางคําถามที่นําไปสูการ
สังเกต  เชน 

- เม่ือนําสารสมแกวงในน้ําจะเกิดอะไรขึ้น 
- อุณหภูมิของหองที่อานจากเทอรมอมิเตอรเปนก่ีองศาเซลเซียส 
- นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นที่ปลายหลอดนํากาซ 
- เม่ือใสเทอรมอมิเตอรไวในนํ้าแข็ง 2 นาทีแลว นักเรียนอานอุณหภูมิไดก่ี

องศาเซลเซียส 



2. คําถามที่นําไปสูการอธิบาย  เปนคําถามที่ตองการใหผูเรียนใชขอมูลแปล
ความหมายจากขอมูล  ใหเหตุผลและสรุปผลในการตอบคําถาม  ตัวอยางคําถามที่นําไปสูการ
อธิบาย  เชน 

- จากกราฟที่นักเรียนเขียนได  ขณะที่น้ําแข็งยังหลอมเหลวไมหมดเสนกราฟ
เปนอยางไรและอุณหภูมิขณะนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม 

- เหตุใดนํ้าแข็งจึงลอยน้ําได 
- จากกราฟท่ีเขียนได  เสนกราฟที่แสดงอุณหภูมิระหวางที่น้ํากําลังเดือดมี

ลักษณะอยางไร 
- โดยปกติจุดเดือดของน้ําบริสุทธิ์เปน 100 องศาเซลเซียส  นักเรียนทดลอง

ไดอุณหภูมินี้หรือไม  ถาไมไดทราบหรือไมวาเปนเพราะเหตุใด 
- นักเรียนสรุปความสัมพันธระหวางปริมาตรของอากาศกับอุณหภูมิที่

เปลี่ยนไปไดวาอยางไร        
3. คําถามที่นําไปสูการทํานายและการสรางสมมติฐาน  เปนคําถามที่ตองการให

ผูเรียนคาดการณอยางมีเหตุผล  โดยใชขอมูลตางๆ ทั้งจากความรูเดิมและที่รวบรวมไดใหมไป
ใชในการคาดการณวาจะมีอะไรเกิดขึ้น  ซึ่งเปนคําถามที่นําไปสูการทํานาย  สวนคําถามที่
นําไปสูการสรางสมมติฐานนั้น  เปนคําถามที่ใหผูเรียนไดสังเกต  แลวอธิบายเหตุการณหรือ
ปรากฏการณทํานองเดียวกันใหกวางขวางขึ้น 

- ถาทิ้งเทอรมอมิเตอรทั้งสองไวจนถึงวันรุงขึ้น  สําลีจะเปนอยางไร      
- น้ําบริสุทธิ์มีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส  แตเม่ือนํามาทดลองหาจุดเดือด

บางปรากฏวาไดเพียง 85 องศาเซลเซียส  นักเรียนจะตั้งสมมติฐานไดวาอยางไร 
4.  คําถามที่นําไปสูการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร  เปนคําถามที่ให

ผูเรียนนําเอากฎเกณฑหรือความสัมพันธของขอมูลมาใชในการออกแบบทดลองเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน    

- ทานจะออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอยางไร  เพื่อพิสูจนวานํ้าที่
ตักมาจากแหลงน้ําทั้ง 4 แหลงเปนนํ้ากระดางหรือไม 

- ทานจะทําอยางไรเพ่ือพิสูจนวาพ้ืนดินและพื้นน้ํารับและคายความรอนได
แตกตางกัน 

- ในการทดสอบความกระดางของน้ํา 5 แหลงดวยการเติมน้ําสบูแลวเขยา  
และวัดความสูงของฟองสบู  จําเปนตองควบคุมตัวแปรใดใหคงที่ 

- ในการทดสอบความสามารถในการละลายของสารตางๆ ในน้ํา  จําเปนตอง
ควบคุมตัวแปรใดใหคงที่ 

5.  คําถามที่นําไปสูการนําไปใช  เปนคําถามใหผูเรียนใชความรู  กฎเกณฑมาใชใน
สถานการณใหมหรือแกปญหาใหม 



- อุณหภูมิตามชายทะเลและริมทะเลสาบใหญๆ จะเปลี่ยนแปลงไปไดนอยกวา
และชากวา เม่ือเทียบกันกับในที่ที่อยูหางไกลจากแหลงนํ้า การที่เปนเชนนี้เน่ืองมาจากสาเหตุ
ใด 

จากตัวอยางการใชคําถามในการสอนวิธกีารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขางตนเปนส่ิงที่ผูสอนตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ จึงจะสามารถใชคําถามควบคูกับการสอน 
วิธีการ และทกัษะกระบวนการได 
 

ลักษณะของผูสอนวิชาเคมีที่ดี 
 

ลักษณะของผูสอนวิชาเคมีที่ดี มีลักษณะเชนเดียวกับผูสอนวิทยาศาสตรที่ดี ดังที่โช  
สาลีฉัน (โช  สาลีฉัน. 2523; 13-14) สรุปไวดังนี้ 

1. คิดเปน คือ มีหลักเกณฑการคิด คิดในสิ่งที่เปนไปไดมีแนวคิดเปนขั้นตอน ไม 
สับสนการที่จะคิดอะไรไดดีนั้นจะตองมีพ้ืนฐานในสาระการเรียนรูนั้นๆเปนอยางดี ถามีพ้ืนฐาน
ไมดี การที่จะคิดทําอะไรไดดีนั้นยอมทําไดยาก 

  2.  ทําเปน คนเราเม่ือคิดเปนแลว ถาจะใหเกิดประโยชนจะตอง “ทําเปน” ดวย  
กลาวคือ สามารถทําและปฏิบัติอยางที่คิดได เชน ถาในโรงเรียนที่เรากําลังสอนขาดอุปกรณการ
สอน เราก็คิดหาวิธีประดิษฐสรางอุปกรณขึ้นใชเอง แลวเราก็ลงมือสรางไดดวยตนเองไดยิ่งได
ประโยชนมากขึ้น 

  3.  สอนเปน ผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนและ 
ผู เ ร ียน  เขาใจได ดี อีกดวย ซึ่งเรียกวา “สอนเปน” ดังนั้นผูสอนจะตองเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถ รูวิธีและกระบวนการสอนแบบตาง ๆ ตองรูวาวิธีและกระบวนการสอนแตละ
แบบนั้นจะใชเม่ือใดจึงจะเหมาะสมกับบทเรียน 
  4.  ใชเปน หมายถึง ใชอุปกรณการสอนและเคร่ืองมือตางๆไดอยางถูกตอง 
นอกจากน้ันยังตองรูจักใชความรู สติปญญา และความสามารถของตนใหเปนประโยชนได เชน 
ใชประโยชนในการสอน ในการทํางาน ในการคนควาวิจัย ฯลฯ เปนตน 
 5.  เก็บรักษาเปน   ผูสอนที่ดีนั้นตองเก็บทรัพยสินสิ่งของ วัสดุอุปกรณ และ
เคร่ืองมือตางๆเปน คือตองรูจักเก็บเครื่องมืออยางมีระบบและมีระเบียบ  ตองรูจักรักษาเปน
ดวย กลาวคือ ตองรูวิธีที่จะรักษาทรัพยสินสิ่งของ วัสดุและเครื่องมือตางๆใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ รูจักทําความสะอาด รูจักซอมบํารุงเม่ือเคร่ืองมือชํารุดหรือสิ่งใดชํารุดก็ตองจัดการ
ซอมแซมใหอยูในสภาพดี เคร่ืองมือบางอยางตองหยอดนํ้ามัน ตองหม่ันเช็ด ฯลฯ เพ่ือใหอยูใน
สภาพดี และคงทนอยูไดนานเปนตน 
 
บทบาทของผูสอนวิชาเคมี 

 



เน่ืองจากหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเคมีในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
เนนเพียง เน้ือหาวิชาการ แตในปจจุบันจะมีการเนนกระบวนการ และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหมากขึ้น จึงทําใหบทบาทของผูสอนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

สมสุข  ธีระพิจิตร (สมสุข  ธีระพิจิตร. 2545; 7-8) ไดกลาวถึง บทบาทของผูสอน
วิทยาศาสตร ซึ่งสามารถนํามาใชกับผูสอนวิชาเคมีได เปนขอๆ ดังนี้ 

1. บทบาทในดานการสอน 

     -  สอนใหไดผลเต็มที่ตรงตามหลักสูตรและความมุงหมาย 
     -  ทําแผนการสอน บันทึกการสอน และปฏิบัติตามแผนการสอน 

   -  หาขอมูลจากทองถิ่นนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
   -  นําหลักการทางจิตวิทยามาใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร 
   -  ใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา และ

ลักษณะของผูเรียน 
2. บทบาทในดานการควบคุมดูแลและจัดการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับ

เครื่องมือในการทดลอง 

   -  ใหผูเรียนใชประโยชนจากเคร่ืองมือวิทยาศาสตรอยางเต็มที่และปลอดภัย 
   -  เก็บรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการไดเหมาะสม 
   -  ซอมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางงายๆได 

3. บทบาทในดานเก่ียวกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ 

   -  จัดหา และผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
                     -  ใชสื่อ วัสดุ  อุปกรณใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
ลักษณะของเนื้อหา และลักษณะของผูเรียน 

4. บทบาทในดานการสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

   -  ทําบทเรียนใหนาสนใจ 
   -  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
   -  สงเสริมใหผูเรียนไดคิดเองอยางอิสระ อันจะนําไปสูการมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 
   -  สรางความเปนประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูเรียนอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่ 
5. บทบาทในดานการใชหลักสูตร 

   -  ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ 
   -  ปฏิบัติตามความมุงหมายของหลักสูตร 
   -  ปรับปรุงดัดแปลงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนจริง 



   -  พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นขึ้นมาใชตามความเหมาะสม 
6. บทบาทในดานการใหคําปรึกษาแนะนํา 

   -  ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูเรียนเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตร 
   -  เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ดูแลผูเรียนในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

ตางๆ เชน นิทรรศการวิทยาศาสตร มุมวิทยาศาสตร ปายนิเทศวิทยาศาสตร ชุมนุม
วิทยาศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนตน 

7. บทบาทในดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
   -  ใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตรได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   -  วัดและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 
   -  สรางเคร่ืองมือในการวัดผลการเรียนวิทยาศาสตรได 
   -  นําขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร 
8. บทบาทในดานการเปนตัวแบบที่ดี 

 -  แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรทั้งที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตนสอน และ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา 

 -  แสดงความเปนผูมีจิตวิทยาศาสตร 
 -  แกปญหาเฉพาะหนาไดฉับไว 
 -  ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

 
 

คําถามที่ดีกอใหเกิดการเรียนรูไดอยางมากมายในชั้นเรียน 



 
 
 
 

แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
1.  จงตั้งคําถามวิชาเคมีทีน่ําไปสูการสังเกต มา 5 ขอ 
............................................................................................................................................. 
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2.  จงตั้งคําถามวิชาเคมีทีน่ําไปสูการอธบิาย มา 5 ขอ 
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............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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3.  จงตั้งคําถามวิชาเคมีทีน่ําไปสูการทํานายและสรางสมมติฐาน มา 5 ขอ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
4.  จงตั้งคําถามวิชาเคมีทีน่ําไปสูการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มา 5ขอ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
5.  จงตั้งคําถามวิชาเคมีทีน่ําไปสูการนําไปใช มา 3 ขอ 
............................................................................................................................................. 
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