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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาควรจะสามารถ 

 1.  อธบิายหลกัการของวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

 2.  ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระชวีวทิยา 

 3.  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด

ของผูเ้รยีน 

 4.  เลอืกวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาการคดิของผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถใน

การคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

 

 การจดัการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีคงไม่ใช่วิธีใดวิธีหน่ึงเพยีงวิธีเดียวสิง่สําคญัที่ควร

ยดึถอืในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรค์วรอยู่บนพืน้ฐานของการใช้หลกัการหลายวธิรี่วมกนั 

จากการสํารวจความคิดเห็นของครูวทิยาศาสตร์ให้ความเหน็ว่าโดยทัว่ไปการจดัการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรท์ีด่คีวรมลีกัษณะทีเ่น้นการไดป้ฏบิตัแิละการคดิ มคีวามน่าสนใจ นักเรยีนสามารถ

นําเน้ือหาทีเ่รยีนรูไ้ปใชใ้นชวีติประจําวนัได ้เน้นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ใชก้ลยุทธก์ารมี

สว่นรว่มในการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 สาระชวีวทิยาเป็นสาระหน่ึงของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การจดัการเรยีนรูท้ี่

เป็นหวัใจสําคญั คือ มุ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การสงัเกต การ

รวบรวมขอ้มูล การทดลอง และการสรุปผลเป็นสําคญั การจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นแบบทีส่่งเสรมิ

ผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละพฒันาการใน 3 ดา้น คอื 

 1.  ความรู ้ความคดิ (Cognitive Domain) คอื ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ ความรู ้ความเขา้ใจ ถงึ

ขัน้ทีจ่ะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ทัง้แก่ตนเองและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ี

 2.  ดา้นเจตคตแิละอารมณ์ (Affective Domain) คอื การสรา้งความรูส้กึทีด่งีามต่อสิง่ที่

เป็นสภาพแวดลอ้มของตนเอง ไมม่อีารมณ์ทีห่วัน่ไหวงา่ยมเีหตุผลในการพจิารณาตดัสนิปญัหา

ต่าง ๆ  

บทท่ี 3 
วิธีการจดัการเรียนรู้สาระชีววิทยา 
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 3.  ดา้นจติทกัษะ (Psychomotor Domain) คอื ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความชํานาญในการ

กระทํากจิกรรมต่าง ๆ เช่น มคีวามชํานาญในการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอืทดลองทางวทิยาศาสตร์

ต่าง ๆ มทีกัษะการวดั การเขยีนไดถู้กตอ้ง แมน่ยาํ และรวดเรว็ เป็นตน้ 

 วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดกบัทุกสถานการณ์หรอืทุก ๆ เน้ือเรื่องของแต่ละสาระการ

เรยีนรูน้ัน้ไมม่ ีครผููส้อนจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ ในสถานการณ์หน่ึง ๆ หรอืเน้ือเรื่องหน่ึง ๆ ไม่จําเป็นว่าจะใช้เพยีงวธิีเดยีวโดย

ตลอด เช่น เน้ือเรื่องหน่ึงอาจจะใชก้ารบรรยายเพื่อเริม่ต้นการเรยีน หรอืเพื่อแนะนําเรื่องใหม ่

หรอืเพื่ออธิบายสิง่ที่เข้าใจยาก ๆ แล้วติดตามด้วยการสาธิตโดยครูทําการทดลองให้ดู หรอื

นักเรยีนทดลองเป็นกลุ่ม หรอืเป็นรายบุคคล และในตอนสุดท้ายของบทเรยีน อาจจะเป็นการ

สรุปผลโดยการอภปิรายเป็นกลุ่ม แล้วเสนอผลงานแต่ละกลุ่มต่อชัน้เรยีน หรอืมกีารอภปิราย

รว่มกนัทัง้ชัน้ เป็นตน้ 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู ้

 กจิกรรมการเรยีนรู ้ หมายถงึ การดาํเนินการต่าง ๆ ในโรงเรยีนทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการ

สอน โดยความร่วมมอืระหว่างครูและนักเรยีน เพื่อให้การเรยีนการสอนได้ดําเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่าํหนดไว ้

 ผูเ้รยีนจะบรรลุจุดประสงค์การเรยีนรูไ้ดจ้ะต้องมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม 

ซึง่จะเป็นสื่อนําความรูไ้ปสู่ผูเ้รยีน กจิกรรมการเรยีนรูม้หีลายรปูแบบ แต่ละแบบย่อมมขีอ้จํากดั

และประสทิธภิาพในการนําความรูใ้หเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนไดแ้ตกต่างกนั ครูจงึต้องมคีวามเขา้ใจ

กจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบต่าง ๆ เพือ่เลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระวชิา 

 หลกัการจดัการเรียนรู้ 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้าจเป็นกจิกรรมที่ทําใหผู้้เรยีนได้ค้นหาความรู ้เช่น การสาธิต   

ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมชนิดใด ผูส้อนควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

 1.  จดักิจกรรมการเรยีนรู้ได้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรในปจัจุบนั เป็น

หลกัสตูรตามพระราชบญัญตักิารศกึษา พุทธศกัราช 2551 ซึง่มเีจตนารมณ์ใหผู้เ้รยีนเกดิการ

เรยีนรูด้้วยตวัเอง โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรยีนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้เอง และ

จะตอ้งฝึกฝนใหผู้เ้รยีนคดิเป็น หรอืใชก้ระบวนการคดิในการแกป้ญัหา 

 2.  จดักจิกรรมใหส้อดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุ

ตามจุดประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้เช่น จุดประสงคเ์พื่อใหน้ักเรยีนสามารถทดลองได ้กจิกรรมการ

เรยีนรูก้จ็ดัใหม้กีารทดลอง เป็นตน้ 
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 3.  จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รยีน 

เพือ่ทาํใหก้ารเรยีนไมน่่าเบื่อ เกดิความสนุก เพราะตรงกบัความสนใจของผูเ้รยีน 

 4.  จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของเน้ือหาวชิา 

 5.  จดักจิกรรมใหม้ลีําดบัขัน้ตอน เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนมคีวามต่อเน่ือง ผูเ้รยีนจะได้

เขา้ใจและไมส่บัสน 

 6.  จดักจิกรรมใหน่้าสนใจ โดยใชส้ือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

 7.  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระทํากจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ผูส้อนเป็นผูอ้ํานวยความสะดวก วธิน้ีีนักเรยีนจะเกดิการพฒันาตนเองทางดา้นการคดิ การปฏบิตั ิ

การแก้ปญัหา การทํางานร่วมกนั การวางแผนจดัการ กล่าวคอื เกดิการเรยีนรูก้ารหาความรู ้

(Learn how to learn) ซึง่มคีา่มากกวา่ตวัความรู ้

 8. จดักจิกรรมโดยใชว้ธิกีารท้าทายความคดิความสามารถของผูเ้รยีนเป็นการเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความสามารถตามความถนดั และไดพ้ฒันาศกัยภาพสว่นตวัของผูเ้รยีน 

 9. จดักจิกรรมโดยใชเ้ทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ผูเ้รยีนจะไมเ่บื่อ และเป็นการฝึก

ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถหลาย ๆ อย่าง นอกจากนัน้ยงัเหมาะกบัเน้ือหา ขัน้ตอนในการสอนใน

วชิานัน้ ๆ 

 10. จดักจิกรรมโดยใหม้บีรรยากาศที่สนุกและเป็นกนัเอง ผูเ้รยีนจะเรยีนดว้ยความสุข 

ไมเ่ครยีด เกดิพฒันาการทางอารมณ์ (EQ) จะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี

 11. ต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมแต่ละครัง้ เช่น อาจใช้วิธีการสังเกต ซักถาม 

ตรวจสอบผลงาน เมื่อพบว่ากิจกรรมใดใช้ไม่ได้ผล ควรวเิคราะห์หาสาเหตุและปรบัปรุงหรอื

เปลีย่นแปลงใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 

 สรุปไดว้่าการจดักจิกรรมควรจดัหลากหลายและใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้น

ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ทําใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุก เกดิพฒันาการหลาย ๆ ดา้น รวมทัง้การทาํงาน

รว่มกนั และฝึกการแกป้ญัหา กล่าวคอื นกัเรยีนจะไดม้พีฒันาการในการทาํงานควบคูก่บัความรู ้

 

รปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปแบ่งได ้2 รปูแบบ ไดแ้ก่  

 1. กจิกรรมการเรยีนการสอนทีย่ดึครเูป็นศูนยก์ลาง ครเูป็นผูนํ้า เป็นผูถ่้ายทอดความรู ้

นักเรยีนเป็นผูร้บัการถ่ายทอดความรู ้เป็นการสื่อสารทางเดยีว รูปแบบน้ีไม่ควรนํามาใชต้ลอด

ในกจิกรรมการเรยีนการสอน เพราะนกัเรยีนจะเกดิการพฒันาการ เกดิความคดิ ความสนใจน้อย 
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ควรใชใ้นบางโอกาสหรอืใชร้่วมกบัเทคนิคอื่น เช่น การบรรยายทางเทคนิค นักเรยีนมสี่วนร่วม

บา้งภายใตก้ารนําหรอืคาํสัง่ของคร ูเชน่ การสาธติ การสอบถาม เป็นตน้ 

 2. กจิกรรมการเรยีนการสอนทีย่ดึนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง เป็นกจิกรรมทีค่รเูปิดโอกาส

ใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอนอย่างแทจ้รงิ ครเูป็นผูป้ระสานงาน ใหค้ําแนะนํา เป็น 

ผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ครอูาจชว่ยสรปุเป็นประเดน็สาํคญั 

  กจิกรรมการเรยีนการสอนทีย่ดึนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง แบ่งเป็น 

  2.1 กจิกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนในชัน้ทัง้หมดมสีว่นรว่ม โดยมคีรเูป็น

ผูแ้นะนํา มอบหมายงาน สมาชกิในกลุ่มประมาณ 15-20 คน ไมค่วรมากกว่าน้ี การเล่นเกม การ

ทายปญัหา การอภปิราย การแสดงละคร เป็นตน้ 

  2.2 กจิกรรมกลุ่มยอ่ย เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนมโีอกาสรว่มกจิกรรมทุกคน ฝึกทกัษะ

และความรบัผดิชอบ ได้แสดงความสามารถและความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ ขนาดของกลุ่มอาจ

แบ่งเป็น 4-6 คน ตามปรมิาณงานทีก่ําหนด ขนาด 4 คนจะศกึษาคน้ควา้ทาํกจิกรรมไดด้ ีเพราะ

คนน้อยการประสานงานกนัด ีและกระจายงานความรบัผดิชอบไดด้ ี

  2.3 กจิกรรมที่ยดึนักเรยีนเป็นรายบุคคล เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มุ่งใหน้ักเรยีนไดป้ฏบิตังิานตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของแต่ละ

คน นักเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่เช่น การทดลอง การประดษิฐ์ การ

ทาํรายงาน เป็นตน้ 

 

 ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม โดยทัว่ไปกจิกรรมการเรยีนการสอนจะประกอบดว้ยขัน้

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  ขัน้นําสู่บทเรยีนหรอืกจิกรรม เป็นขัน้เตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีน และเป็นการ

เรา้ความสนใจใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากเหน็ อยากคดิ อยากทาํ 

 2.  ขัน้ปฏบิตักิจิกรรม ประกอบดว้ย 

  2.1 ขัน้กจิกรรม เป็นส่วนที่ผูเ้รยีนได้ร่วมในกจิกรรม ได้ฝึกปฏบิตัิทดลอง คดิ

ตดัสนิใจ ซึง่ช่วยทําใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกในการทํากจิกรรม ไดแ้สดงความคดิเหน็กบัเพื่อนใน

กลุ่ม 

  2.2 ขัน้อภปิราย เป็นสว่นทีผู่เ้รยีนจะไดม้โีอกาสนําเอาประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากขัน้

กิจกรรมวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดัเจนและแม่นยํา นอกจากน้ียงัฝึกให้รู้จกัการ

ยอมรบัฟงัซึง่กนัและกนั ความใจกวา้ง ไมด่ว่นตดัสนิใจหรอืลงขอ้สรปุ 

 



TL 474 81 

 3. ขัน้สรปุและประเมนิผล 

  3.1 ขัน้สรุป เป็นสว่นทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนประมวลขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากขัน้กจิกรรมและ

ขัน้อภปิราย และนํามาสรุปหาสาระและใจความสําคญั เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถนําไปใช้ใน

ชวีติประจาํวนัและสงัคมต่อไป 

  3.2 การประเมนิผล เป็นการทดสอบผูเ้รยีนหลงัจากทํากจิกรรม ว่ามคีวามรูห้รอืมี

ทกัษะตรงตามเป้าหมายของกจิกรรมหรอืไม่ นอกจากน้ีเป็นการประเมนิผลความคดิเหน็เพื่อ

ปรบัปรงุกจิกรรมในคราวต่อไป 

 

การจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดแนวทางปฏริปูการศกึษา 

โดยมุ่งเน้นให้ความสําคญักบัผู้เรยีนเป็นหลกั และให้ความสําคญัสูงสุดในกระบวนการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ สามารถ

เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และรูจ้กัแสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ ดงันัน้การจดัการเรยีน

การสอนไม่ว่าจะเป็นสาระวชิาใด จงึควรเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออกอย่างอสิระ 

มสี่วนร่วมในการวางแผนการเรยีนรู ้ซึ่งผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูต้รงความต้องการ ความสนใจ และ

ความถนัดของตนเอง มกีารทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกบั

ผูอ้ื่น และทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ ทําใหไ้ดร้บัประสบการณ์ตรง ทัง้หมดน้ี

ทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 

ตวับง่ช้ีการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน (พ.ค.ร.) สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ

ไดพ้ฒันาตวับ่งชีก้ารเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางขึน้ โดยกําหนดตวับ่งชีก้ารเรยีน

ของผูเ้รยีน 9 ขอ้ และตวับ่งชีก้ารสอนของคร ู10 ขอ้ เป็นเครื่องตรวจสอบว่า เมื่อใดกต็ามทีเ่กดิ

การเรยีนหรอืการสอนตามตวับ่งชี้เหล่าน้ี เมื่อนัน้ได้เกิดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ศนูยก์ลางแลว้ ดงัน้ี 

 ตวับง่ช้ีการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 1.  ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์ต่างสมัพนัธก์บัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 2.  ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัจินคน้พบความถนดัและวธิกีารของตนเอง  

 3.  ผูเ้รยีนทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม  
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 4.  ผู้เรยีนฝึกคดิอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จนิตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก

อยา่งชดัเจนและมเีหตุผล  

 5.  ผูเ้รยีนได้รบัการเสรมิแรงให้ค้นหาคําตอบ แก้ปญัหา ทัง้ด้วยตนเองและร่วมด้วย

ชว่ยกนั  

 6.  ผูเ้รยีนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลู และสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

 7.  ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกทาํกจิกรรมตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง

อยา่งมคีวามสขุ  

 8.  ผูเ้รยีนฝึกตนเองใหม้วีนิยัและมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงาน  

 9.  ผูเ้รยีนฝึกประเมนิปรบัปรุงตนเองและยอมรบัผูอ้ื่น ตลอดจนสนใจใฝห่าความรูอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง  

 

 ตวับง่ช้ีการสอนคร ู 

 1.  ครเูตรยีมการสอนทัง้เน้ือหาและวธิกีาร  

 2.  ครจูดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีป่ลุกเรา้ จงูใจ และเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ 

 3.  ครเูอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเ้รยีนอยา่งทัว่ถงึ  

 4.  ครจูดักจิกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกและคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ 

 5.  ครสูง่เสรมิใหผู้เ้รยีนฝึกคดิ ฝึกทาํ และฝึกปรบัปรงุตนเอง  

 6.  ครูส่งเสรมิกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากกลุ่ม พรอ้มทัง้สงัเกตส่วนดแีละปรบัปรุง

สว่นดอ้ยของผูเ้รยีน  

 7.  ครใูชส้ือ่การสอนเพือ่ฝึกการคดิ การแกป้ญัหา และการคน้พบความรู ้ 

 8.  ครใูชแ้หล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบัชวีติจรงิ  

 9.  ครฝึูกฝนกริยิา มารยาท และวนิยัตามวถิวีฒันธรรมไทย  

 10. ครสูงัเกตและประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง 

 

เทคนิคในการจดัการเรียนรูส้าระชีววิทยา 

 ในบทเรยีนน้ีจะเลอืกเฉพาะวธิจีดัการเรยีนรูท้ีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบัชวีวทิยา บางวธิเีท่านัน้

มาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิผลดแีละบรรลุเป้าหมายของแต่ละ

บทเรยีนแต่ละเน้ือเรือ่ง 
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 การจดัการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry Method) 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืคน้มจุีดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดย

ครไูมต่อ้งอธบิายหรอืบอกกฎเกณฑต่์าง ๆ ใหก่้อน นกัเรยีนจะเป็นผูม้สีว่นรว่มกจิกรรมมากทีสุ่ด

กล่าวคอื นักเรยีนจะต้องเป็นผูค้ดิแก้ปญัหาหรอืหาคําตอบจากสถานการณ์ที่ครูสรา้งขึน้ใหเ้กดิ

ปญัหา เกดิความขอ้งใจสงสยัอยากรู ้นักเรยีนจะหาสาเหตุแหง่ปญัหาดว้ยการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 

ตัง้เป็นสมมติฐาน ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานของเขา ตลอดจนการแปล

ความหมายจากผลการทดลองดว้ยตวัเขาเอง ครมูหีน้าทีเ่พยีงเป็นผูก้ระตุน้หรอืเรา้ใหน้กัเรยีนได ้

กําหนดปญัหา ตัง้คําถาม เพื่อเป็นแนวทางค้นหาคําตอบของคําถาม หรอืสมมติฐาน โดยใช้

ประสบการณ์เดมิ ความรูเ้ดมิ มาประมวลเขา้กบัการคดิอย่างมเีหตุผล จากสถานการณ์ทีก่ําลงั

เผชญิอยู่ เช่น ครูจะสอนเรื่องการสงัเคราะหแ์สงของพชืซึ่งนอกจากได ้น้ําตาล แลว้ยงัไดแ้ก๊ส

ออกซเิจนเป็นผลพลอยได ้(by product) อกีดว้ย ครจูดัเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใชพ้ชืจาํพวก

สาหร่ายหางกระรอก เป็นพชืทดลอง นักเรยีนจะต้องสงัเกตว่าครูเตรยีมอะไรมาบ้าง วธิีการ

ทดลองทาํอยา่งไรบา้ง มวีธิกีารเกบ็แก๊สอยา่งไร ทาํไมจงึตอ้งเกบ็ดว้ยวธีน้ีี จะใชว้ธิอีื่นไดห้รอืไม่ 

 

แก๊สที่เกดิขึน้เป็นแก๊สออกซเิจนจรงิหรอื และจะทํา

การทดสอบแก๊สน้ีไดอ้ยา่งไร 

 ตลอดการทดลองนักเรยีนจะต้องตัง้ใจและ

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะคน้หาคําตอบ นักเรยีนจะมคีําถาม 

ทาํไม? อยา่งไร? เพราะเหตุใด? อยูใ่นใจตลอดเวลา 

การจดัการเรยีนรูว้ธิน้ีีผูส้อนไม่ตอ้งอธบิายมาก ส่วน

นักเรยีนกต็ัง้ใจทีจ่ะคน้หาคําตอบ โดยใชข้ ัน้ตอน

กระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าคน้หาคาํตอบ จงึนบัไดว้า่เป็นวธิกีารสอนทีเ่ป็นผลดแีก่ทัง้ผูส้อน

และผูเ้รยีน 

 การสอนโดยวธิสีบืคน้นับไดว้่ามเีหตุผลสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  การเรยีนรู ้(learning) เน่ืองจากผูเ้รยีนตอ้งคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง ดงันัน้ประสบการณ์ 

หรอืความรูท้ี่ไดร้บัย่อมมมีากกว่าการที่ครูเป็นผูบ้อกเล่าใหท้ัง้หมด อกีประการหน่ึงธรรมชาติ

ของผูเ้รยีนย่อมมคีวามต้องการอยากรูเ้ป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ ดงันัน้การสอนโดยวธิน้ีีจงึสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการอยากรู ้ตามระดบัความรูค้วามสามารถในการรบัรูซ้ึง่แตกต่างกนัไปแต่ละบุคคล 

ภาพที ่3.1  การทดลองการสงัเคราะห์

  ดว้ยแสงของพชื 



  TL 474 84 

 2.  ความสนใจ (interest) การจดัการเรยีนรู้วิธีน้ีกระตุ้นความสนใจของนักเรยีนเป็น

อย่างมาก สามารถตรงึความสนใจของนักเรยีนได้ตลอดกระบวนการเรยีนรู้ นักเรยีนมคีวาม

กระตอืรอืรน้ ในการรว่มกจิกรรมดว้ยความพงึพอใจ 

 3.  มโนมต ิ(concept) การเรยีนแบบน้ีนกัเรยีนพบคาํตอบโดยตวัเขาเอง ดงันัน้เขาสามารถ

เกดิมโนมตไิดจ้ากความสามารถของเขาจากการสรุปคําตอบทีค่้นหาอย่างมเีหตุผล มโนมตใิน

ลกัษณะน้ีจะจดจาํไดต้ลอดไป 

 4. ความคดิสรา้งสรรค์ (creative thinking) การจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิน้ีีจะส่งเสรมิให้

นักเรยีนไดใ้ชส้ตปิญัญาในการคดิคน้หาคําตอบ เป็นการฝึกฝนความคดิ ซึ่งนําไปสู่การพฒันา

ทางดา้นความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัไดฝึ้กฝนเทคนิค ในการแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง โดยสามารถนําวธิกีารทีไ่ดเ้รยีนรูม้าใชแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

 5. ความรบัผดิชอบ (responsibility) การจดัการเรยีนรูว้ธิน้ีี จะฝึกฝนใหน้กัเรยีนเป็นผูม้ี

ความรบัผดิชอบสูงเพราะในกระบวนการเรยีนนักเรยีนจะต้องคน้หาคําตอบดว้ยตนเองอยู่แล้ว 

ดงันัน้ในการทีต่อ้งคอยรบัคาํสัง่จากครหูรอืการทีม่คีรคูอยควบคุมจงึเกอืบไมม่นีกัเรยีนสามารถมี

ความคดิที่เป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง ซึ่งหวงัได้ว่าเขาจะเป็นประชาชนที่อยู่ในสงัคมระบอบ

ประชาธปิไตยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

 

 ขัน้การจดัการเรียนรู้แบบสืบค้นหาความรู้ 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืคน้ อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขัน้ 

 1.  ตัง้ปญัหา ครูจะจดัสถานการณ์ที่เป็นปญัหา ซึ่งอาจทําได้หลายลกัษณะ เช่น สรา้ง

สถานการณ์ทีข่ดัแยง้กนัระหว่างประสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิของนักเรยีนกบัปญัหาทีค่รูตัง้ขึน้ 

นักเรียนจะต้องทําการสืบสวนค้นหาความจริง หรือครูอาจตัง้ปญัหา เช่น กิจกรรมจากการ

ทดลองของครหูรอืของนกัเรยีนแลว้ ทัง้ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัรวบรวมปญัหา 

   สถานการณ์หรือปญัหา จะต้องสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในการสอน

ปญัหาทีท่าํความหนักใจแก่ผูส้อน ไม่ไดอ้ยูท่ีจุ่ดมุ่งหมายการเรยีนรู ้เพราะสิง่น้ีผูส้อนยอ่มทราบ

จากเน้ือเรือ่งทีจ่ะสอน หรอืจากบทปฏบิตักิารในการทดลอง จากหนงัสอืเรยีนหรอืคู่มอืครอูยูแ่ลว้ 

แต่ปญัหาอยู่ที่ว่าผูส้อนจะต้องมคีวามสามารถในการสรา้งสถานการณ์ หรอืปญัหาที่จะดงึดูด

ความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็ของนักเรยีนในเน้ือเรื่องที่สอนนัน้ ๆ หรอืไม่ ปญัหาอาจจะ

สร้างจากการใช้คําพูด เช่น การอภิปราย การซกัถาม การเล่าเรื่องเหตุการณ์ เป็นต้น หรือ

ปญัหาที่สร้างจากการใช้อุปกรณ์ประกอบคําพูด ได้แก่ โสตทศันอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รูปภาพ 

ภาพยนตร ์สไลด ์ตวัอยา่งของจรงิ เป็นตน้ 
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 2.  กําหนดสมมตฐิาน สมมตฐิาน คอืคําตอบของปญัหาทีป่ระกอบดว้ยเหตุผล ซึง่อาจจะ

เป็นไปได ้ในขัน้ตอนน้ีครแูละนกัเรยีนจะชว่ยกนัทาํนาย หรอืเดาคาํตอบของปญัหาอยา่งมเีหตุผล 

    การไดม้าซึง่สมมตฐิาน จะไดจ้ากการตัง้คาํถามเป็นชุด ซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองกนั 

เป็นคําถามที่จะสามารถนํานักเรยีนไปสู่การคาดคะเนคําตอบที่อาจเป็นไปได้ คําตอบที่อาจ

เป็นไปไดห้รอืสมมตฐิานน้ี อาจจะตัง้ขึน้หลาย ๆ ทาง แลว้พจิารณาถงึความน่าจะเป็นไปไดข้อง

คําตอบแต่ละคําตอบ จนเหลอือยู่ในขอบเขตจํากดัซึง่ใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากทีสุ่ด คําตอบน้ี

ควรเป็นแนวทางนําไปสู่การออกแบบการทดลองที่กําหนดในบทเรยีน เพราะมคีวามจํากดัใน

เรือ่งอุปกรณ์  

 3.  แผนการพสิูจน์สมมตฐิาน เป็นขัน้ของการสรรหาวธิกีารที่จะใหไ้ดค้ําตอบ เป็นขัน้

วางแผนงานซึ่งกระทําร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรยีน โดยคิดว่าปญัหาน้ีจะแก้โดยวิธีใดบ้าง 

ประมาณเวลาทีใ่ช ้พรอ้มทัง้กําหนดผูร้บัผดิชอบแต่ละเรื่อง ในขัน้น้ีนักเรยีนรูจ้กัคดิ ซึ่งผลการ

ทดลองตามแผนการทีต่ ัง้ไวอ้าจไมต่รงกบัสมมตฐิานกไ็ด ้

 4.  ดําเนินการทดลอง เป็นขัน้การดําเนินงานไปตามแผนทีว่างไวเ้พื่อพสิูจน์สมมตฐิาน 

ขัน้น้ีมกีิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแบ่งกลุ่มทํางาน กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะรบัผดิชอบ

ปญัหาแต่ละส่วนไปทําการศกึษา ในขัน้น้ีการใช้คําถามเพื่อนํานักเรยีนไปสู่การออกแบบการ

ทดลองครูต้องกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะถามคําถาม โดยครูจะตอบใหน้้อย

ทีสุ่ด คําตอบอาจจะเป็นเพยีง ใช่ ไมใ่ช่ ครจูะไมม่คีาํตอบใหน้กัเรยีน เพื่อใหเ้ขาใชค้าํถามสบืหา

คําตอบดว้ยตนเอง กรณีทีน่ักเรยีนถามคําถามไม่ตรง กวา้งเกนิไป หรอืไม่ละเอยีดพอ ครจูะใช้

วิธีแนะให้เขาสงัเกตสิง่อื่น ๆ เพิม่เติม จนกว่าจะได้คําตอบที่ต้องการสําหรบัตัง้การทดลอง 

นกัเรยีนจะกําหนดวธิ ีและทาํการทดลองและบนัทกึผลดว้ยตนเองทัง้หมด ครจูะคอยแนะนําและ

ชว่ยเหลอืใหน้้อยทีส่ดุเฉพาะทีจ่าํเป็นเทา่นัน้  

 5. สรุปผลการทดลอง ในขัน้น้ีนักเรยีนจะไดข้อ้มลูทีส่นับสนุนสมมตฐิาน ซึง่สามารถใช้

ตดัสนิหรอืสรุปผลได ้นัน่คอืไดค้ําตอบของปญัหา คําถามทีจ่ะนําไปสู่การสรุปตอ้งอาศยัขอ้มลูที่

ไดจ้ากการทดลองนัน่เอง ในขัน้น้ี อาจจะมกีารเสนอผลงานเป็นกลุ่มตามทีร่บัผดิชอบ อาจจะทํา

โดยแสดงใหดู้ หรอืโดยการอภปิรายซกัถามในที่สุดครูและนักเรยีนจะสรุปผลในแต่ละเรื่องได ้

นอกจากน้ีครูควรจะตัง้คําถามทีจ่ะฝึกนักเรยีนใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดน้ี้ไปใชก้บัสถานการณ์

ใหมท่ีจ่ะพบในบทเรยีนใหมห่รอืเหตุการณ์ในชวีติประจาํวนั 
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 การเตรียมการจดัการเรียนรู้แบบสืบค้น 

 1.  การเตรียมปัญหา 

    คาํถามทีใ่ชใ้นแต่ละบทเรยีนหรอืแต่ละเน้ือเรื่อง ในทุกขัน้การสอนตอ้งเป็นคําถามที่

มลีกัษณะฝึกใหน้ักเรยีนรูจ้กัสงัเกต รูจ้กัหาเหตุผลที่จะอธบิายใหต้นเองเขา้ใจ นอกจากคําถาม

ปญัหาแล้ว ครูจะต้องเตรียมคําตอบที่คาดว่าจะมนีักเรียนถามด้วย คําถามที่มีคุณภาพจะมี

ลกัษณะยัว่ยุ ทา้ทาย ใหน้ักเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ที่จะหาคําตอบ ต้องมทีกัษะ ต้องหมัน่

ฝึกฝนในการตัง้คาํถามอยูเ่สมอ 

 2.  การเตรียมอปุกรณ์ 

    อุปกรณ์ถอืเป็นแหล่งวชิาทีน่ักเรยีนจะใชส้บืคน้หาความรู ้ดงันัน้จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์

ต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอ และเป็นอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพด ีเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานดําเนินไปไดด้ ีและเกดิผล

ถูกตอ้ง นอกจากอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองแลว้ นกัเรยีนยงัใชแ้หล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ในการสบืคน้หา

คําตอบไดอ้กีดว้ย เช่น ตําราที่ใชใ้นการคน้ควา้ แบบจําลองต่าง ๆ สถานที่ต่าง ๆ เช่น บ่อน้ํา 

สนามหญา้ ปา่ไม ้หรอืเนินเขาใกลโ้รงเรยีน ฯลฯ สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีค่รจูะตอ้งคาํนึงถงึ เพื่อจะได้

เตรยีมแผนงานใหส้อดคล้องกบัเน้ือเรื่องที่จะเรยีนว่าควรจะจดัสถานการณ์การเรยีนรูแ้บบใด 

ใหแ้ก่นกัเรยีน 

 3.  เตรียมการอภิปรายของนักเรียน 

    ผู้ที่จะอภิปราย คอื นักเรยีน ครูจะทําหน้าที่เป็นผู้ฟงัเป็นส่วนใหญ่ การอภิปราย

โต้แยง้ระหว่างนักเรยีนย่อมมคีําถามคําตอบที่มเีหตุผลของเขา ครูอาจจะชมเชยที่นักเรยีนใช้

คาํถามคาํตอบทีด่ ีเพือ่เป็นการเสรมิแรงปฏกิริยิาการเรยีนรูไ้ดด้ ี

 4.  การให้ความช่วยเหลือ 

    ครูจะตดิตาม ดูการทดลอง หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ของนักเรยีนอย่างใกลช้ดิ อย่าปล่อย

ใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมโดยลําพงัเป็นอนัขาดเพราะขณะที่ทําการทดลอง หรอืกจิกรรมต่าง ๆ 

นักเรียนอาจมีความต้องการคําแนะนําหรือมีข้อสงสยั ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ บางครัง้ 

นักเรยีนอาจจะมคีวามเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องจนทําการทดลองหรอืกจิกรรมออกนอกลู่นอกทาง ทํา

ใหเ้สยีเวลาหรอือาจเกดิอนัตรายได ้กรณเีชน่น้ีครอูาจจะช่วยแนะนําใหเ้ขาเกดิความคดิทีถู่กตอ้ง

และเหน็แนวทางทีจ่ะกลบัเขา้สูก่ารปฏบิตัทิีถู่กตอ้งต่อไป 

   การใชเ้ทคนิคการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืคน้ครมูบีทบาททีส่าํคญั 3 ประการ 

   1. ป้อนคาํถามเดก็เพื่อนําไปสูก่ารคน้ควา้ ครจูะตอ้งรูจ้กัป้อนคาํถาม จะตอ้งรูว้่าจะ

ถามอยา่งไรเดก็จงึจะเกดิความคดิ หน้าทีข่องครจูงึเป็นนกัถามแต่ไมใ่ชน่กัตอบ 
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   2. เมือ่ไดต้วัปญัหาแลว้ ใหน้กัเรยีนทัง้ชัน้อภปิรายวางแผนแกป้ญัหา กําหนดวธิกีาร

แกป้ญัหาเอง ถา้นกัเรยีนยงัคดิหาวธิกีารไมไ่ด ้ครอูาจชว่ยโดยการเล่าตวัอยา่ง เพื่อเป็นแนวทาง

กไ็ด ้

   3. ถา้ปญัหายากเกนิไป นกัเรยีนไมส่ามารถวางแผนแกป้ญัหา กําหนดวธิกีารแกป้ญัหา

ได ้ครกูบันกัเรยีนอาจรว่มกนัหาทางแกป้ญัหาต่อไป 

   จากบทบาทของครดูงักล่าว จะเหน็ไดว้า่การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเทคนิคสบืคน้ 

ครูจําเป็นต้องมเีทคนิคการใชค้ําถามอย่างรดักุม เหมาะสม เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรยีนไดอ้ภปิราย

รว่มกนัคน้หาคาํตอบ โดยครอูาจจะใชค้าํถามหลายชนิด คอื  

  -  คาํถามทีนํ่าไปสูก่ารสงัเกต 

- คาํถามทีนํ่าไปสูก่ารอธบิาย 

- คาํถามทีนํ่าไปสูก่ารทาํนายและตัง้สมมตฐิาน 

- คําถามทีนํ่าไปสู่การออกแบบการทดลองและควบคุมตวัแปรและคําถามทีนํ่าไปสู่

การนําไปใช ้

   ครอูาจใชว้ธิกีารสบืคน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้2 วธิ ีคอื 

   1. การจดักจิกรรมสําเรจ็รูป (structured activities) เป็นวธิเีริม่ต้นทีจ่จะฝึกให้

นกัเรยีนเกดิความชาํนาญและเขา้ใจในการปฏบิตัติามคูม่อืการทดลอง (Lab Direction) ก่อนทีจ่ะ

ไปถงึจุดหมายปลายทางของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืคน้ทีแ่ทจ้รงิ 

    ลกัษณะของกิจกรรมสาํเรจ็รปู 

    1) ครกูาํหนดปญัหา 

    2) เสนอแนะวธิกีารรวบรวมขอ้มลู 

    3) นกัเรยีนรวบรวมขอ้มลู 

    4) นกัเรยีนจดัทาํตารางและเขยีนกราฟตามทีค่รแูนะนํา 

    5) ครตูัง้คาํถามทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนตอบโดยใชข้อ้มลู 

    6) นกัเรยีนสรปุคาํตอบของปญัหา แลว้อภปิรายหน้าชัน้ ซึง่การสรุปของนกัเรยีน

บางคนอาจจะถูก บางคนอาจจะผดิ ครจูะเป็นผูบ้อกวา่ใครถูกใครผดิ 

   2. การจดักจิกรรมแบบไมก่าํหนดแนวทาง มลีกัษณะดงัน้ี 

    1) ครกูาํหนดปญัหา 

    2) นกัเรยีนทัง้ชัน้วางแผนและกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหา ดาํเนินการจนไดข้อ้สรปุ 

    3) ครคูอยแนะแนวทางดว้ยการกระตุน้ใหเ้กดิความคดิ ปญัหาทีน่กัเรยีนมองไม่

เหน็แนวทางทีจ่ะกาํหนดวธิกีารคน้หาคาํตอบได ้ครอูาจใชว้ธิกีารดงัน้ี 



  TL 474 88 

     -  ตัง้ปญัหาใหน้กัเรยีนนําไปคดิเป็นการบา้นก่อนมกีารทดลอง 

     -  บอกเครือ่งมอืทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทดลอง 

     -  ในวนัที่มกีารทดลองใหน้ักเรยีนเสนอวธิกีารที่ไดไ้ปศกึษาคน้ควา้มาแล้วมี

การอภปิราย กาํหนดวธิกีารคน้ควา้ทีเ่ป็นไปได ้2-3 วธิ ี

     -  ใหน้กัเรยีนดาํเนินการทดลองตามทีค่น้ควา้มา 

     -  เสนอผลงานดว้ยการอภปิราย 

  จากกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืคน้ทัง้ 2 วธิ ีจะเหน็ไดว้่าวธิทีี ่1 ไม่ส่งเสรมิ

กระบวนการคดิมากนกั สว่นวธิทีี ่2 เป็นแบบทีน่กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้มาเอง (constructivism) 

ซึง่เป็นแบบทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางของพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 แต่ตอ้งใชเ้วลา

มาก และครจูะตอ้งอาํนวยความสะดวก (facilitate) ใหน้กัเรยีน 

  ตวัอย่างการจดัการเรียนรู้แบบสืบค้นในวิชาชีววิทยา 

  ตวัอย่างท่ี 1 การสอนเรีอ่ง “ลกัษณะทีส่าํคญัของสตัวพ์วกอารโ์ทรโปดา”  

  อปุกรณ์ท่ีใช้สอน : ตวัอยา่งของแมลงชนิดต่าง ๆ  และตวัอยา่งสตัวพ์วกอารโ์ทรโปดาอื่น ๆ   

  วิธีสอน  ครูนําตวัอย่างสตัวพ์วกแมลง ไดแ้ก่ ตัก๊แตน ดว้ง แมลงปอ เหา ปลวก 

มด ผึ้ง ผีเสื้อ และสตัว์พวกอาร์โทรโปดาอื่น ๆ ได้แก่ ปู กุ้ง ตะขาบ 

กิ้งกือ แมงป่อง มาให้นักเรยีนได้สงัเกตดูลกัษณะภายนอก แล้วครูใช้

คาํถามนําไปสูก่ารอภปิรายเพือ่สรปุเป็นกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ศกึษาลกัษณะภายนอกของสตัวต่์าง ๆ เหล่าน้ีเพือ่สรปุกฎเกณฑใ์นการ

จดัจาํพวกสตัวพ์วกอารโ์ทรโปดา 

  ถาม -  นักเรยีนสงัเกตเห็นว่าสตัว์ต่าง ๆ เหล่าน้ีมลีกัษณะอะไรบ้างที่เห็นได้

ชดัเจน (ลําตวัแบ่งออกเป็นสว่นต่าง ๆ คอื ส่วนหวั ส่วนอก ละส่วนทอ้ง

ชดัเจน) 

  ถาม -  สตัว์เหล่าน้ีมอีะไรบ้างที่คล้ายคลงึกนั (มลีําตวั และระยางค์ที่ใชใ้นการ

เคลื่อนทีม่ลีกัษณะเป็นปลอ้ง ๆ) ใหน้กัเรยีนลองจบัลําตวัของสตัวต่์าง ๆ 

เหล่าน้ีด ู

  ถาม -  สตัว์เหล่าน้ีมผีวิของลําตวัต่างจากสตัว์พวกอื่น ๆ เช่น พวกหนอนตวั

แบนหนอนตวักลม พวกแอนเนลคิ และพวกมอลลสักท์ีเ่คยเรยีนมาแลว้

อย่างไรบ้าง (สตัว์พวกน้ีทีผ่วิลําตวัมเีปลอืกแขง็หุม้ ส่วนพวกหนอนตวั

แบน ฯลฯ ดงักล่าวลาํตวัออ่นน่ิม ไมม่เีปลอืกแขง็หุม้) 
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 ถาม -  นักเรยีนคิดว่ามเีกณฑ์อะไรบ้างที่จะใช้จดัจําแนกสตัว์ตวัอย่างต่าง ๆ 

เหล่าน้ีเป็นพวกหน่ึงต่างหากจากสตัวพ์วกอื่น ๆ  

      1) ลาํตวัเป็นปลอ้ง 

       2) อวยัวะสาํหรบัเคลื่อนทีห่รอืรยางคแ์บ่งเป็นปลอ้ง ๆ มเีป็นคู ่

       3) มเีปลอืกหุม้ลาํตวัโดยมกีลา้มเน้ือยดึตดิอยูภ่ายใน 

  ตอนท่ี 2 ศกึษาลกัษณะภายนอกของสตัว์ตวัอย่างโดยแจกแจงรายละเอยีดเพื่อ

จดัเป็นกลุ่มยอ่ยลงไป 

  ถาม -  จากการศกึษาลกัษณะภายนอกของสตัว์ต่าง ๆ นักเรยีนสามารถแจก

แจงรายละเอยีดของสตัว์ต่าง ๆ เหล่าน้ีไดอ้ย่างไร (อาจจะแจกแจง

รายละเอยีดต่าง ๆ โดยบนัทกึลงในตารางไดด้งัต่อไปน้ี) 

 

ตารางที ่3.1 สว่นต่าง ๆ ของรา่งกายสตัวใ์นไฟลัน่อารโ์ทรโปดา 
  ลกัษณะ ส่วนหวัและอก หนวด ขา ปีก 

ช่ือสตัว ์ เช่ือมรวมกนั แยกกนั มี ไม่มี 3 คู่ 4 คู่ มากกว่า 4 คู่ มี ไม่มี 

ตัก๊แตน          

ดว้ง          

แมลงปอ          

เหา          

ปลวก          

มด          

ผึง้          

ผเีสือ้          

กิง้กอื          

ตะขาบ          

แมงมมุ          

กุง้          

ป ู          

 ถาม - ถา้จดัสตัวต์วัอยา่งเหล่าน้ีออกเป็นกลุ่มจะใชอ้ะไรเป็นเกณฑ ์(จาํนวนคูข่องขา) 

 ถาม - ดงันัน้ สตัวต์วัอยา่งเหล่าน้ีจะจดัไดเ้ป็นพวกใหญ่ ๆ อะไรบา้ง 

    1) พวกทีม่ขีา 3 คู ่ไดแ้ก่ ตัก๊แตน, ดว้ง, แมลงปอ, เหา, ปลวก, มด, ผึง้, ผเีสือ้ 

     2) พวกทีม่ขีา 4 คู ่ไดแ้ก่ แมงมมุ 

     3) พวกทีม่ขีามากกวา่ 4 คู ่ไดแ้ก่ กุง้, ป,ู กิง้กอื, ตะขาบ 
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 ถาม - นกัเรยีนคดิวา่สตัวใ์นพวกที ่3 น่าจะจดัแบ่งกลุ่มยอ่ยอกีไดห้รอืไมโ่ดยพจิารณา

จากจาํนวนขา (ควรจดัแบ่งกลุ่มไดอ้กี คอื กุง้, ป,ู มจีาํนวนขา 5 คู่ แต่ตะขาบ, 

กิง้กอืมมีากกวา่ 5 คู)่ ใหน้กัเรยีนศกึษาตวัอยา่งกิง้กอืและตะขาบอยา่งละเอยีด 

 ถาม - นักเรียนบอกครูได้หรือไม่ว่ากิ้งกือและตะขาบมีลักษณะขาที่แตกต่างกัน

อยา่งไร (กิง้กอืมขีาทีป่ลอ้งลาํตวัปลอ้งละ 2 คู ่สว่นตะขาบมขีาปลอ้งละ 1 คู)่ 

 ถาม - ถ้าจะแบ่งสตัว์ต่าง ๆ ข้างต้นออกเป็นประเภทต่าง ๆ จะแบ่งได้กี่ประเภท 

อะไรบา้ง 

    แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 

     1. พวกทีม่ขีา 3 คู ่ไดแ้ก่ ตัก๊แตน, ดว้ง, แมลงปอ, เหา 

     2. พวกทีม่ขีา 4 คู ่ไดแ้ก่ แมงมมุ 

     3. พวกทีม่ขีา 5 คู ่ไดแ้ก่ กุง้, ป ู

     4. พวกทีม่ขีามากกวา่ 5 คู ่และมขีาปลอ้งละ 2 คู ่ไดแ้ก่ กิง้กอื 

     5. พวกทีม่ขีามากกวา่ 5 คู ่และมขีาปลอ้งละ 1 คู ่ไดแ้ก่ ตะขาบ 

(หมายเหตุ : เมื่อครูใชค้ําถามใหน้ักเรยีนคน้หาคําตอบจนนําไปสู่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการ

จําแนกสตัว์พวกอารโ์ทรโปดา ออกจากสตัวพ์วกอื่น ๆ และเกณฑท์ีใ่ชแ้บ่งกลุ่มย่อยในพวกอาร์

โทรโปดาได้แล้ว ครูอาจจะใช้วธิีสอนแบบบรรยายในลกัษณะอภิปรายถึงรายละเอยีดต่าง ๆ เช่น 

เปลอืกหุม้ลาํตวัทีแ่ขง็มหีน้าทีอ่ะไรบา้ง สารทีป่ระกอบในเปลอืกหุม้ลาํตวั ชื่อของสตัวใ์นกลุ่มยอ่ย 

ของพวกอารโ์ทรโปดาทีน่กัชวีวทิยาตัง้ไว ้เพือ่สะดวกในการศกึษา ฯลฯ เป็นตน้) 
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ตวัอย่างท่ี 2 การสอนเรือ่ง “การปรบัตวั” 

 อปุกรณ์ 1. ตวัอยา่งแมลง ดว้ง ตัก๊แตน ผเีสือ้ เหลอืบ ยงุ แมลงวนั 

     2. สไลดถ์าวร สว่นปากของเหลอืบ ยงุ แมลงวนั 

     3. กลอ้งจุลทศัน์ 

 วิธีสอน  ครูใหน้ักเรยีนสงัเกตดูลกัษณะของปากแมลงชนิดต่าง ๆ แล้วใช้คําถามให้

นกัเรยีนคดิหาคาํตอบ  

 ถาม - นักเรียนสงัเกตเห็นว่าปากของแมลงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีลักษณะแตกต่างกัน

หรอืไมอ่ยา่งไร (แตกต่างกนั ปากของดว้ง และตัก๊แตนมลีกัษณะทีใ่ชก้ดั ผเีสือ้

มลีกัษณะเป็นงวงยาวมว้นอยูใ่ตส้ว่นหวั ส่วนปากของเหลอืบ ยุง และแมลงวนั 

สงัเกตพบว่าแตกต่างกนัแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแบบใด เพราะเลก็มาก

สงัเกตยาก) ครใูหน้กัเรยีนศกึษาลกัษณะปากของเหลอืบ ยงุ และแมลงวนั จาก

สไลดส์าํเรจ็ 

 ถาม - ลกัษณะทีส่าํคญัของปากแมลงทัง้ 3 ชนิดน้ี แต่ละตวัมลีกัษณะทีส่าํคญัอยา่งไร 

     (ส่วนปากของเหลอืบมสี่วนทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นเหมอืนใบมดี ปากของยุงเป็น

ลกัษณะเป็นส่วนที่เป็นเส้นยาว 3 เส้น เมื่อรวมกนัจะทําหน้าที่เป็นท่อ ส่วน

ปากของแมลงวนัมสีว่นทีเ่ป็นลกัษณะคลา้ยฟองน้ํา)  

 ถาม - นักเรยีนคดิว่าลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของแมลง 3 ชนิดน้ีน่าจะมวีธิกีนิอาหารที่

แตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร (ต่างกนั แมลงวนัใชว้ธิซีบัดูด ยุงใชป้ากแทงลงไป

ในเน้ือเยื่อแลว้ดูดเลอืดเขา้ไปตามท่อทีม่ลีกัษณะคลา้ยเขม็ฉีดยา พวกเหลอืบ

คงจะใชส้ว่นแผน่แขง็ตดัใหเ้น้ือเยือ่ฉีกขาดจนเลอืดไหลออกมาแลว้จงึดดูเลอืด)  

 ถาม - นักเรยีนพอจะมเีหตุผลจากปรากฏการณ์จริงเท่าที่เคยสงัเกตมาเพื่อยนืยนั

ลกัษณะปากของแมลงทัง้หมดน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง (ในธรรมชาต ิพบวา่ตัก๊แตนกดั

กนิใบไมเ้ป็นรอยแหวง่ ๆ หรอืกนิหมดทัง้ใบ ผเีสือ้ชอบดดูน้ําหวานจากดอกไม้

ลกัษณะของปากจงึเป็นงวงยาวเพื่อใชแ้ทงลงไปลกึ ๆ ใหถ้งึต่อมน้ําหวานได ้

แมลงวนัเมื่อเวลาที่มาเกาะเราเพื่อกนิอาหารจะไม่รูส้กึเจบ็ เพราะไม่กดัหรอื

เจาะเน้ือของเรา สาํหรบัยุงเมื่อเวลาดดูเลอืดจะรูส้กึเจบ็แต่ไมม่แีผลแสดงว่าใช้

ปากเจาะลงไป ส่วนเหลือบที่เกาะตามสตัว์หรอืคนจะกดัจนเป็นแผลมเีลือด

ไหล)  

 ถาม - นกัเรยีนคดิวา่การทีป่ากของแมลงมลีกัษณะแตกต่างกนัน้ีเน่ืองมาจากอะไร 

     (การปรบัตวัเพือ่มคีวามเหมาะสมกบัการกนิอาหาร)  
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ตวัอย่างท่ี 3 การสอนเรือ่ง “การพกัตวัของเมลด็เน่ืองจากมเีปลอืกหุม้เมลด็แขง็” 

 อุปกรณ์  : ชุดทดลองหาเปอรเ์ซนตก์ารงอกของเมลด็ไมยราบยกัษ์ 

 วธิสีอน ครนํูาชุดการทดลองเพาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 2 ชุด ซึง่มลีกัษณะ ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3.2 การทดลองการงอกของเมลด็ไมยราพยกัษ์เปรยีบเทยีบระหวา่ง  

เมลด็ทีไ่มข่ลบิเปลอืกหุม้เมลด็ (1) กบัเมลด็ทีข่ลบิเปลอืกหุม้ (2)  

 

 เป็นจานแก้วขนาดเท่ากนั รองดว้ยกระดาษกรองซึ่งเตมิน้ํากลัน่ประมาณ 5 มลิลลิติร 

เพื่อใหม้คีวามชืน้เพยีงพอ แต่ละจานวางเมลด็ไมยราบยกัษ์ทีม่ขีนาดเท่า ๆ กนั และสมบูรณ์ทุก

เมลด็ โดยเมลด็ในจานที ่ 1 ไมข่ลบิเปลอืกหุม้เมลด็ ในจานที ่2 ขลบิเปลอืกหุม้เมลด็ตรงบรเิวณ

ไฮลัม่ออกประมาณ 0.05 เซนตเิมตร 

 เมลด็น้ีเพาะในจานแกว้เป็นเวลา 8 วนั 

 ผลการทดลองปรากฏว่า จานที ่1 ซึง่ไม่ขลบิเปลอืกหุม้เมลด็ มเีปอรเ์ซนต์การงอก 3.8% 

สว่นเมลด็ชุดทีข่ลบิเปลอืกหุม้เมลด็ มเีปอรเ์ซนตก์ารงอก 96.6% 

    จากผลการทดลองครใูชค้าํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนหาคาํตอบ 

 ถาม - จากการทดลองน้ีการขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดเพื่ออะไร (เพื่อให้น้ําซึมเข้าไปใน

เมลด็ไดม้ากเพยีงพอ) 

 ถาม - นอกจากน้ําแล้วนักเรียนคิดว่ามีสิ่งอื่นใดที่เป็นปจัจยัต่อการงอกของเมล็ด

สามารถซมึผา่นเขา้ไปไดอ้กี (แก๊สออกซเิจน) 

 ถาม - การทีเ่มลด็ไมยราบยกัษ์พวกทีไ่มไ่ดข้ลบิเปลอืกมเีปอรเ์ซนตก์ารงอกน้อยน่าจะ

เกดิจากเหตุผลอะไร (น้ําและแก๊สออกซเิจนผ่านเปลอืกหุม้เมลด็เขา้ไปไดน้้อย 

เน่ืองจากมเีปลอืกแขง็หุม้เมลด็อยู)่ 

 ถาม - นอกจากเปลอืกหุม้เมลด็หนาแลว้นกัเรยีนคดิว่ายงัมปีจัจยัอื่นอกีหรอืไมท่ีท่าํให้

น้ําซมึผา่นเขา้ไปไดย้าก (น่าจะมเีพราะเปลอืกของไมยราบยกัษ์มสีารพวกขีผ้ึง้ 

(wax) ฉาบอยูภ่ายนอก ทาํใหน้ํ้าซมึผา่นเขา้สูเ่มลด็ไดย้าก) 
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 ถาม - นักเรยีนคดิว่าการพกัตวัของเมลด็ไมยราบยกัษ์น่าจะมผีลมาจากสาเหตุอะไร

เป็นส่วนใหญ่ (เกดิจากการมเีปลอืกหุม้เมล็ดแขง็ ทําใหน้ํ้าซมึผ่านเปลอืกได้

ยากส่วนสาเหตุของการที่เปลือกหุ้มเมล็ดมีสารพวกขี้ผึ้งฉาบอยู่ไม่ใช่เป็น

สาเหตุสาํคญั เพราะปกตน้ํิาจะเขา้ทางไฮลัม่เป็นสว่นใหญ่) 

 ถาม - จากการทดลองน้ี ถ้านักเรยีนจะทําการเพาะเมล็ดมะม่วงเพื่อทําเป็นต้นตอ

สําหรับนําไปทาบกิ่งพันธุ์ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงและงอกรวดเร็ว 

นกัเรยีนจะทาํอยา่งไร (ดดัเปลอืกหุม้เมลด็ หรอืลอกเปลอืกหุม้เมลด็ออก) 

   

 การจดัการเรียนรู้โดยการสาธิต (Demonstration method) 

 การสาธิต หมายถึง การกระทํา หรอืการแสดงบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นดู ดงันัน้การ

จดัการเรยีนรูโ้ดยการสาธติ กค็อื การทีค่รจูดัแสดงใหน้กัเรยีนดูหรอืนกัเรยีนแสดงใหเ้พื่อนในชัน้

ดตูามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ในวชิาวทิยาศาสตรก์ารสาธติมกัจะเป็นการสาธติการทดลอง นกัเรยีน

จะไดร้บัความรูห้รอืประสบการณ์จากการเฝ้าดูเป็นส่วนใหญ่ การสาธติครไูม่ควรจะเป็นผูแ้สดง

แต่เพยีงผูเ้ดยีว อาจจะใหน้กัเรยีนผลดัเปลีย่นกนัแสดงใหเ้พือ่นดกูไ็ด ้ซึง่นกัเรยีนจะมคีวามสนใจ

ในบทเรยีนมากขึน้เพราะไดร้ว่มกจิกรรมนัน้ ๆ และอกีประการหน่ึงการไดแ้สดงใหเ้พื่อดแูสดงถงึ

ความสามารถในการเป็นผูนํ้าซึง่จะสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ทีม่คีวามชอบทีจ่ะแสดงออก

และตอ้งการแสดงออกถงึความสามารถ นกัเรยีนจะรูส้กึตื่นเตน้ ใจจดใจจ่ออยูก่บัการเตรยีมการ

แสดงเมือ่ถงึคราวทีเ่ขาจะไดส้าธติใหเ้พือ่รว่มชัน้ดวูธิกีารจดักจิกรรมแบบสาธติมกัจะใชค้วบคู่กบั

การอธบิาย 

 การสาธติอาจจะแสดงโดยบอกวตัถุประสงคต์ลอดจนรายละเอยีดอนัไดแ้ก่ จะทาํอะไร ที่

ไหน อย่างไร และอะไรจะเกดิขึน้บ้าง แล้วครูแสดงใหดู้นักเรยีนเฝ้าสงัเกต หรอือกีวธิหีน่ึงครู

อาจจะใหน้ักเรยีนคาดคะเนคําตอบก่อนแล้วจงึแสดงใหน้ักเรยีนดู นักเรยีนจะสงัเกตว่ามอีะไร

เกดิขึน้บา้ง ไดผ้ลตามทีค่าดคะเนไวห้รอืไม ่

 ไมว่า่จะสาธติแบบใดกต็าม การสอนจะไดผ้ลดคีรอูาจจะใชแ้นวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

 1.  ดา้นความพรอ้มของผูส้าธติ ครูจะต้องเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเสมอก่อนการแสดงสาธติ 

ครูจะตอ้งทําการทดลองมาก่อนจนแน่ใจไดว้่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชไ้ดผ้ลด ีการทดลองเป็นไปตาม

วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้จะใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้งกต็อ้งจดัเตรยีมใหพ้รอ้มทุกอยา่ง เพราะขณะทาํการ

สาธติขลุกขลกัต้องเดนิหาอุปกรณ์จะทําใหน้ักเรยีนหมดความสนใจ เป็นผลเสยีต่อการคุมชัน้

เรยีน ดงันัน้ครูมคีวามพรอ้มในการเตรยีมการต่าง ๆ จะสามารถดําเนินการสาธติไปได้อย่าง
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ราบรืน่และสามารถตรงึความสนใจไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ครสูามารถเลอืกสรรสิง่ที่

จะแสดงหรอืทดลองทีเ่ป็นของแปลกใหมส่าํหรบันกัเรยีนไดแ้ลว้จะทาํใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ 

 2.  ใหค้วามสาํคญัต่อนักเรยีนในการมสี่วนร่วมในการสาธติมากทีสุ่ด เริม่ตัง้แต่การวาง

แผนการสาธติ ครูจะต้องเริม่วางแผนร่วมกบันักเรยีน ทําใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจยิง่ขึน้ว่าครูจะ

แสดงอะไร พวกเขาจะตอ้งทําอะไรบา้ง ครูจะตอ้งหาวธิชีกันําใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการสาธติ

การแสดง เช่น ในการสาธติการทดลองในแบบทีค่รบูอกจุดมุ่งหมาย และรายละเอยีด ครอูาจจะ

อธบิาย ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการทดลองเท่านัน้ ส่วนผลการทดลองนักเรยีนจะต้องสงัเกตเอง ครู

ควรให้นักเรยีนรู้คําตอบจากการสงัเกตเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก ในการน้ีครูสามารถจะช่วย

นักเรียนให้รวบรวมข้อเท็จจริงจนสามารถตัง้สมมติฐานได้ หลังจากได้ผลการทดลองแล้ว 

นักเรยีนจะสรุปผลการทดลองได ้ซึ่งในขัน้น้ีอาจจะมกีารอภปิรายร่วมดว้ย เช่น กรณีที่ผลการ

ทดลองไม่ตรงตามสมมตฐิาน กอ็าจมกีารอภปิรายถึงขอ้ผดิพลาดที่น่าจะเป็นไปได้ และอาจมี

การทดลองซํ้าใหม ่

 3.  ขัน้ดําเนินการสาธิต ครูอาจต้องวางแผนการสาธิตให้เป็นไปตามลําดบัขัน้ของ

กระบวนการทดลอง แบ่งเป็นตอน เพือ่นกัเรยีนจะไดท้าํความเขา้ใจในแต่ละตอนได ้ขณะทาํการ

สาธติอยา่ทาํขา้มขัน้ นกัเรยีนจะเกดิความสบัสนตามไมท่นั เกดิความเบื่อหน่ายหมดความสนใจ 

ขณะทาํการทดลองสาธติครคูวรจะมกีารอภปิรายซกัถามสาระสาํคญัของเน้ือเรื่องไปดว้ย และที่

สาํคญั คอื ขณะทาํการทดลองครจูะตอ้งแน่ใจว่านกัเรยีนทุกคนสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

 4.  ขัน้การสรุปผล ขัน้น้ีครแูละนักเรยีนอาจจะมกีารอภปิรายซกัถามคําถามเพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจตรงกนัอย่างแจ่มชดัก่อน แลว้จงึช่วยกนัสรุปผลการสาธติกไ็ด ้การสรุปนัน้นักเรยีน

จะสรุปจากที่เห็นในการสาธิตตามลําดับขัน้ ซึ่งภาษาที่ใช้อาจจะยงัไม่สละสลวยกะทัดรัด 

ข้อความไม่กระชบัหรอืยงัคลุมเครอื ครูจะช่วยขดัเกลาภาษาและเน้ือหาให้ถูกต้องยิง่ขึ้นซึ่ง

นกัเรยีนจะไดจ้ดจาํไปใชไ้ด ้

 5.  วดัผล ครูต้องเตรียมแบบทดสอบหรือวิธีการอื่น ๆ เช่น การซักถามปญัหาให้

นกัเรยีนตอบ หรอือาจจะใหน้กัเรยีนออกมาแสดงใหเ้พื่อนดถูา้มเีวลาเหลอืพอ การวดัผลจะทาํให้

ครไูดท้ราบวา่นกัเรยีนมกีารเรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่

 ข้อดีของการจดัการเรียนรู้โดยการสาธิต 

 1.  กระตุ้นเรา้ความสนใจของนักเรยีนไดด้ ีเพราะการสาธติเป็นการจดัการเรยีนรู ้โดย

จดัสถานการณ์ที่เป็นปญัหา ซึ่งทําให้นักเรยีนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และสนใจต่อสิง่ที่

มองเหน็ไดเ้คลื่อนไหวไดจ้ากการสาธติ 
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 2.  เสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ ีเพราะในการสาธตินกัเรยีนจะใช้

การสงัเกตตลอดเวลาจนสามารถพสิูจน์ทฤษฎหีรอืหลกัการต่าง ๆ ไดจ้ากการสาธติขอ้เทจ็จรงิ 

นกัเรยีนจะเกดิความเขา้ใจกฎเกณฑ ์หลกัการต่าง ๆ อย่างกระจ่างชดัเป็นการสรา้งความเขา้ใจ

ในมโนมตทิีน่กัเรยีนมองเหน็โดยตรง 

 3.  ใช้นําสู่บทเรยีนได้ด ีโดยครูสาธิตให้ดูแล้วให้นักเรยีนตัง้ปญัหา นักเรยีนจะสนใจ

อยากตดิตามคน้หาคาํตอบต่อไป 

 4.  แก้สถานการณ์การขาดแคลนอุปกรณ์ได้ดี เช่น โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

อุปกรณ์ราคาแพงเกนิไปจนโรงเรยีนไม่สามารถจะซือ้หามาใหน้ักเรยีนใชท้ดลองเป็นบุคคลหรอื

กลุ่มได ้จงึตอ้งใชก้ารสาธติ 

 5.  ใช้กับการทดลองที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย การทดลองบางอย่างต้องใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นพเิศษ ถ้าขาดความรอบคอบอาจเกดิอนัตรายได้ ดงันัน้จงึไม่เหมาะสมกบั

นกัเรยีนในบางระดบัชัน้เรยีนทีจ่ะทาํการทดลองเอง 

 6.  ใชก้บัการทดลองทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นไมส่ะดวกทีจ่ะใหน้กัเรยีนทาํ ครจูงึสาธติใหด้ ู

 7.  ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามกล้าแสดงออก กล้าตดัสนิใจในการแก้ไขปญัหาเฉพาะ

หน้า การสาธติบางครัง้ครูอาจมอบหมายใหน้ักเรยีนไดแ้สดงความสามารถต่อหน้าเพื่อนในชัน้ 

เป็นการฝึกใหน้ักเรยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เป็นลกัษณะทีด่ขีองนักวทิยาศาสตรป์ระการ

หน่ึง 

 8.  เป็นการฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ การทีน่ักเรยีนไดร้่วมทําการทดลองกบัครูหรอื

เพือ่นนกัเรยีนทาํใหเ้ขาเกดิความรูส้กึวา่ตนมคีวามสาํคญัเป็นทีไ่วว้างใจของผูร้ว่มงาน 

 9.  ทําใหน้ักเรยีนมโีอกาสฝึกทกัษะการใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะการสาธติต่อหน้า

เพือ่นในชัน้ นกัเรยีนรูส้กึตื่นเตน้ กระตอืรอืรน้ ดงันัน้จงึตอ้งเตรยีมตวัล่วงหน้าเป็นอยา่งด ีทาํให้

การใชว้สัดุอุปกรณ์มคีวามคล่องแคล่วรวดเรว็เป็นพเิศษ 

 10. ใช้การสาธิตเพื่ออธิบายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทําหน้าที่ของ

สว่นประกอบต่าง ๆ ไดด้ ีเชน่ ในการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สาํหรบันกัเรยีนทีเ่ริม่เรยีนชวีวทิยาใหม ่ๆ 

ยงัไม่เคยใชก้ล้องมาก่อนเลย จําเป็นทีค่รูจะต้องแสดงการใช ้การเกบ็รกัษา ตลอดจนการเตรยีม

สไลดท์ีจ่ะดดูว้ยกลอ้งใหน้กัเรยีนไดด้กู่อน 

 11. แกไ้ขอุปสรรคเรือ่งฤดกูาล ตวัอยา่งของพชืและสตัวจ์ะหายากในบางฤดกูาลซึง่จะไม่

สามารถใหศ้กึษาจากสิง่มชีวีติได ้ดงันัน้ครูจะต้องใชก้ารสาธติจากตวัอย่างที่เกบ็รกัษาไวแ้ทน 

เชน่ แมลงในหน้าหนาว พชืบางชนิดไมอ่อกดอกในบางฤด ูเป็นตน้ 

 12. ประหยดั การสอนแบบสาธติลดค่าใชจ้่าย สารเคม ีหรอืวสัดุบางอย่างทีม่รีาคาแพง 

ถา้จะใหน้กัเรยีนไดท้าํการทดลองทุกคนจะเกดิความสิน้เปลอืงมาก 
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 ปัญหาในการจดัการเรียนรู้โดยการสาธิต 

 1.  ความจํากดัในการมสี่วนร่วมกจิกรรมของนักเรยีน ปกตินักเรยีนในแต่ละหอ้งจะมี

มากเกินไป ดงันัน้นักเรยีนจะได้ร่วมในการสาธิตทุกคนนัน้มโีอกาสน้อยมาก ส่วนใหญ่มกัจะ

จาํกดัอยูใ่นพวกนกัเรยีนทีเ่ก่ง ๆ ไมก่ีค่นเทา่นัน้ 

 2.  สภาพหอ้งเรยีนไม่เหมาะสมกบัการสาธติ หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนส่วน

ใหญ่ทัว่ ๆ ไปมกัจะไม่มโีต๊ะปฏบิตักิารสําหรบัการสาธติ ดงันัน้การที่จะใหน้ักเรยีนทัง้ชัน้ซึ่งมี

จํานวนมากมองเห็นได้อย่างทัว่ถึงจึงเป็นไปได้ยาก ทําให้เกิดปญัหาการควบคุมชัน้เรียน 

นักเรยีนมกัมุงดูการสาธติการทดลองซึ่งคนที่อยู่หลงั ๆ พยายามเบยีดเขา้มา ไม่มคีวามเป็น

ระเบยีบ นอกจากน้ีการมงุดกูารทดลองยงัอาจเกดิอนัตรายไดง้า่ย 

 3.  อาจจะจดัการเรยีนรูไ้ด้ไม่ครอบคลุมเน้ือหาสาระที่เตรยีมมา ถ้าครูไม่แบ่งเวลาให้

เหมาะสมจะทาํใหเ้สยีเวลา แต่ถา้ครจูะแบ่งหวัขอ้ใหเ้ป็นงานแก่นกัเรยีนไปคน้ควา้บา้งกส็ามารถ

แกป้ญัหาได ้

 ตวัอย่างการจดัการเรียนรู้โดยการสาธิต 

 ตอนท่ี 1 มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รวบรวมข้อเท็จจริงได้จากการสงัเกต 

สามารถกาํหนดปญัหา ตัง้สมมตฐิาน และวางแผนตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยตนเอง 

 
ภาพที ่3.3 การทดลองเกบ็แก๊สทีไ่ดจ้ากการหายใจของยสีตท์ีบ่รรจุ 

ในหลอดทดลองและขวดรปูชมพู ่

 

 ครคูวรแสดงการทดลองใหน้กัเรยีนไดส้งัเกตทุกขัน้ตอนอยา่งชา้ ๆ ดงัน้ี 

 1.  ชัง่ยสีต ์2.5 กรมั 4 หอ่ ใสใ่นสารละลายของน้ําตาล 5% จาํนวน 50 cm
3
 แลว้คนให้

เขา้กนัอยา่งด ี(สารละลายของน้ําตาล 5% เตรยีมไดด้งัน้ี คอื เตมิน้ํากลัน่ลงในน้ําตาล 5 กรมั ให้

ครบ 100 cm
3
) 
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 2.  เทสารละลายจากขอ้ 1 ลงในหลอดทดสอบ (ขนาด 200×24 มม.) ก่อนแลว้จงึเทใส่

ในขวดแกว้รปูชมพู ่(ขนาด 250 cm
3
) จาํนวน 20 cm

3 
เทา่กนั การเทสารละลายของน้ําตาลใสล่ง

ในหลอดทดสอบก่อนขวดแก้วรูปชมพู่จะได้ผลชดัเจนมาก ก่อนเททุกครัง้จะต้องคนใหเ้ขา้กนั

และอยา่เทในเวลาหา่งกนัมาก 

 3.  ต่อสายยางไปยงักระบอกเก็บแก๊ส (ใช้กระบอกตวงขนาด 20 cm
3
 หรือหลอด

ทดสอบขนาดใกลเ้คยีงกไ็ด)้ ทนัทแีละควรใหพ้รอ้มกนัดว้ย เพื่อความสะดวกและรวดเรว็จะตอ้ง

เตรยีมกระบอกเกบ็แก๊สทีม่น้ํีาเตม็ตัง้ไวใ้หพ้รอ้ม ดงัภาพ 

 4.  ใหน้ักเรยีนสงัเกตปรมิาณแก๊สทีเ่กดิขึน้ (ในกระบอกเกบ็แก๊สทีม่าจากขวดแก้วรูป

ชมพูค่วรจะเกดิมากกวา่) แลใ้หน้กัเรยีนกาํหนดปญัหา สมมตฐิานและการวางแผนการทดลองใน

กระดาษบนัทกึ เสรจ็แลว้ครจูงึสาธติการทดลองตอนที ่2 ต่อไป 

 จากการทดลองตอนที่ 1 ก่อนที่จะกําหนดปญัหา ครูควรช่วยให้นักเรียนรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิใหม้ากทีสุ่ด เพื่อนักเรยีนจะสามารถกําหนดขอบเขตของปญัหาไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่ง

อาจทาํไดโ้ดยการตัง้คาํถาม เชน่ 

 -   การทดลองน้ี (ดา้นทีม่ขีวดแกว้รปูชมพูก่บัขา้งทีม่หีลอดทดสอบ) มอีะไรแตกต่างกนับา้ง 

(มพีืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของอากาศทีอ่ยูเ่หนือสารละลายของยสีตแ์ตกต่างกนั) 

- ผลการทดลองน้ีแตกต่างกนัหรอืไม่อยา่งไร (แก๊สทีผ่ลติจากยสีตใ์นขวดรปูชมพูจ่ะได้

ปรมิาตรมากกวา่แก๊สทีผ่ลติจากยสีตใ์นหลอดทดสอบ) 

 -   ถา้ใส่สารละลายในหลอดทดสอบกบัขวดแกว้รปูชมพู่ไม่พรอ้มกนั จะมผีลต่ออตัราการ

ผลติแก๊สหรอืไม ่เพราะเหตุใด (น่าจะแตกต่างกนั ยสีตท์ีใ่สก่่อนอาจมคีวามเขม้ขน้น้อยกว่ายสีต์

ทีใ่สท่หีลงั) 

- นกัเรยีนจะกาํหนดปญัหาวา่อยา่งไร (ในการทดลองน้ีนกัเรยีนควรจะตัง้ปญัหาไดด้งัน้ี 1. 

ปรมิาณของอากาศทีอ่ยู่เหนือสารละลายของยสีต์มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติแก๊สหรอืไม่ 2. พืน้ที่

ผวิดา้นบนทีส่มัผสักบัอากาศของสารละลายของยสีตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการผลติแก๊สหรอืไม ่3. ทัง้

ปรมิาตรของอากาศทีอ่ยู่เหนือสารละลายของยสีต ์และพืน้ทีผ่วิดา้นบนของสารละลายของยสีต์มี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการผลติแก๊สหรอืไม่ 4. ความเขม้ขน้ของสารละลายของยสีต์อนัเน่ืองมาจากใส่

สารละลายไมพ่รอ้มกนั (ยสีต์ทีใ่สก่่อนมคีวามเขม้ขน้น้อยหว่ายสีต์ทีใ่สท่หีลงั มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การผลติแก๊สหรอืไม)่ 

 เมือ่แน่ใจวา่นกัเรยีนไดว้างแผนการทดลองเรยีบรอ้ยแลว้ ครจูงึสาธติการทดลองตอนที ่2 
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ตอนท่ี 2  

 
ภาพที ่3.4 การทดลองเกบ็แก๊สทีไ่ดจ้ากการหายใจของยสีตท์ีอ่ยูใ่นหลอดทดสอบ 

ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางเทา่กนั แต่ความยาวไมเ่ทา่กนั 

 

ในการทดลองตอนที ่2 ครคูวรใหน้กัเรยีนสงัเกตการณ์ทดลองทุกขัน้ตอน ดงัน้ี 

1.  ทําอย่างเดียวกับข้อ 1 ตอนที่ 1 แต่อย่าใช้สารละลายของยีสต์ที่เหลือจากการ

ทดลองตอนที ่1 ครจูะตอ้งเตรยีมขึน้มาใหม ่เพราะยสีตท์ีเ่ตรยีมใหม ่ๆ จะเกดิปฏกิริยิาเรว็ 

2.  ทําเช่นเดยีวกบัขอ้ 2 ตอนที ่1 แต่คราวน้ีใส่ในหลอดทดลองทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง

เทา่กนั และอกีหลอดหน่ึงจะตอ้งสัน้กวา่หลอดแรกครึง่หน่ึง 

3.  ทาํเชน่เดยีวกบัขอ้ 3 ตอนที ่1 และวางเครือ่งมอืดงัภาพ การทดลองตอนที ่2 

4.  สงัเกตปรมิาณของแก๊สทีเ่กดิขึน้ในกระบอกเกบ็แก๊สทัง้สอง แลว้ใหน้กัเรยีนกําหนด

ปญัหาและสมมตฐิานทีเ่ป็นเบือ้งหลงัของการทดลองน้ี 

(ปญัหาของการทดลองตอน 2 น้ี คอื ปรมิาตรของอากาศทีอ่ยูเ่หนือสารละลายของยสีต์

มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัปรมิาณของแก๊สทีย่สีตผ์ลติขึน้หรอืไม ่ทัง้น้ีกเ็พราะไดค้วบคุมปจัจยัอื่น ๆ ให้

เหมอืนกนัหมด ยกเวน้ปรมิาตรของอากาศ) 

ครคูวรใหม้กีารอภปิรายในปญัหาต่อไปน้ี 

-  นกัเรยีนจะอธบิายผลการทดลองน้ีวา่อยา่งไร (แลว้แต่เหตุผลทีน่กัเรยีนอธบิาย) 

-  นกัเรยีนคดิวา่ผลการทดลองน้ีเชื่อถอืไดห้รอืไม ่(อาจเชื่อถอืไมไ่ด)้ 

-  ถา้ทดลองเช่นน้ี 10 ครัง้ ผลทีไ่ดจ้ะเหมอืนกนัทัง้ 10 ครัง้หรอืไม่ (อาจไม่เหมอืนกนั

ทัง้ 10 ครัง้) 

-  นักเรยีนคดิว่าน่าจะมปีจัจยัใดบา้งที่ทําใหผ้ลการทดลองนัน้เชื่อไม่ได ้และจะแกไ้ข

อย่างไร (ปจัจยัทีท่ําใหผ้ลการทดลองแตกต่างกนั เช่น อุณหภูมขิองสารละลายของยสีต์การรัว่
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ของแก๊สตามขอ้ต่อต่าง ๆ เป็นตน้ วธิแีกไ้ขกค็อืนอกจากป้องกนัมใิหม้กีารรัว่ของแก๊สตามขอ้ต่อ

แลว้ยงัตอ้งทาํการทดลองน้ีเป็นจาํนวนมาก หรอืหลาย ๆ ครัง้) 

 ขอ้ควรคํานึงในการสอนน้ีครูจะต้องไม่เป็นห่วงว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร แต่

ควรเน้นในเรื่องการแปลความหมายขอ้มูลของนักเรยีน การปรบัปรุงวธิกีารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีม่ี

คา่ครอูาจจะกระตุน้ใหน้กัเรยีนทาํการทดลองต่อไป 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ (Laboratory method) 

 การปฏิบัติการหรือการทดลอง เป็นการพิสูจน์ตรวจสอบความจริงในสิ่งที่ผู้ทําการ

ทดลองยงัไม่ทราบ หรอืเป็นการพสิูจน์สมมตฐิานทีต่ ัง้ขึน้ว่าจะเป็นความจรงิหรอืไม่ ดงันัน้การ

เรยีนการสอนแบบปฏบิตักิารจงึเป็นการเน้นทีน่กัเรยีนไดท้าํงานเพือ่คน้หาคาํตอบดว้ยตวัเขาเอง 

โดยมคีรูเป็นผูค้อยแนะนํา การจดัการเป็นการสนับสนุนใหน้ักเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงจาก

การสงัเกต การทดลอง และการที่นักเรยีนไดท้ําการทดลองดว้ยตนเองจะช่วยใหม้คีวามสนใจ

บทเรยีนมากขึน้ นอกจากน้ียงัทําใหเ้กดิความชํานาญในการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอืในการทดลอง

ต่าง ๆ  

 หน้าท่ีและบทบาทของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ 

 ครอูาจเลอืกใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบปฏบิตักิารทดลองในกรณต่ีอไปน้ี 

 1.  ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูจ้ากประสบการณ์ตรงโดยการสงัเกตและทดลอง 

 2.  ตอ้งการใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในบทเรยีนและจาํบทเรยีนไดอ้ยา่งคงทน 

 3.  ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะในการใชเ้ครือ่งมอื 

 4.  ต้องการใหน้ักเรยีนเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตร ์ตลอดจนปลูกฝงัใหเ้ป็นคนที่มี

ความอยากรูอ้ยากเหน็และชอบคน้ควา้หาความจรงิ 

 5.  ครมูคีวามพรอ้มในดา้นเวลาและเครือ่งมอื 

 กิจกรรมในการทดลองมี 2 แบบ 

 1.  กจิกรรมการทดลองแบบสาํเรจ็รปู (structured laboratory) การทดลองแบบน้ีครู

เป็นผูก้ําหนดปญัหาและวธิกีารแก้ปญัหา ใหน้ักเรยีนทําตามคําชี้แจงในคู่มอืการทดลอง (Lab 

Direction) เพื่อคน้หาคําตอบ การจดักจิกรรมวธิน้ีีจงึไม่ส่งเสรมิกระบวนการคดิของนักเรยีน

เทา่ทีค่วร  

 2.  กจิกรรมการทดลองแบบไมก่ําหนดแนวทาง (unstructured laboratory) นักเรยีน

คน้หาคําตอบด้วยตนเอง โดยครูกําหนดปญัหาให ้เมื่อทราบปญัหาแล้ว ครูใหน้ักเรยีนทัง้ชัน้

รว่มกนัอภปิรายวางแผนและกําหนดวธิกีารแกป้ญัหา เมื่อไดแ้นวทางแลว้จงึใหน้ักเรยีนแยกกนั
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ทําการทดลอง แล้วนําผลที่ได้มาอภิปรายหน้าชัน้เรยีน การจดักจิกรรมวธิน้ีีเป็นการส่งเสรมิ

สมรรถภาพทางความคดิ การทดลองแบบน้ีควรใหน้ักเรยีนวางแผนการทดลองก่อน แลว้จงึลง

มือทําการทดลองตามแบบที่กําหนดไว้ การวางแผนการทดลองประกอบด้วย การกําหนด

ขอบเขตของปญัหา การตัง้สมมติฐาน การกําหนดวธิีการที่เหมาะสมที่จะทําการทดลองเพื่อ

ตรวจสอบสมมตฐิาน และการออกแบบการทดลองทีม่กีลุ่มควบคุม 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตักิารทดลองในระดบัมธัยมศกึษามกัจะเป็นแบบ

ทีใ่ชก้จิกรรมสาํเรจ็รปู โดยปฏบิตักิารทดลองตามคู่มอืมากกว่าทีจ่ะใหน้กัเรยีนไดค้ดิดว้ยตนเอง 

ดงันัน้ครคูวรฝึกใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตักิารทดลอง โดยใชก้จิกรรมแบบไมก่ําหนดแนวทางบา้ง ซึง่

อาจจะไม่ใช่เต็มรูปแบบก็ได้ โดยเพิม่เติมในกจิกรรมการทดลองแบบสําเรจ็รูป ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ เครือ่งมอื และเวลาในการจดักจิกรรมดว้ย 

 ครจูะอภปิรายถงึวธิกีารทดลอง วธิกีารรวบรวมขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรยีนไดท้ํา

การทดลองและหลงัจากทดลองเสรจ็แลว้จะเป็นการอภปิรายถงึผลการทดลอง 

 ขัน้ตอนในการปฏิบติัการ 

 1.  ขัน้เตรียม ครจูะตอ้งเตรยีมตวัในเรือ่งต่อไปน้ี 

    1) แผนการจดัการเรยีนรูต้อ้งลาํดบักจิกรรมต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 

    2) เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้รอ้มเพรยีงไวล้่วงหน้า 

    3) ครตูอ้งมกีารทดลองก่อนเสมอ 

    4) จดัเตรยีมบนัทกึผลการทดลอง 

    ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน 

    5) จดัแบ่งกลุ่มนกัเรยีนตามความเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ 

    6) ครูและนักเรยีนร่วมกนัวางกฎปฏบิตัิสําหรบัห้องปฏิบตัิการเพื่อให้การทดลอง

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมคีวามปลอดภยั การทีใ่หน้ักเรยีนช่วยกนัวางกฎปฏบิตักิเ็พื่อให้

นกัเรยีนยอมรบัว่ากฎเกณฑใ์นการปฏบิตันิัน้มาจากพวกเขาเองไมไ่ดม้าจากครเูป็นผูก้ําหนดไป

บงัคบัพวกเขา 

    7) แนะนําใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาเรือ่งทีจ่ะทาํการทดลองล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ 

    8) แนะนําอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนวธิกีารใชท้ีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กั 

 2.  ขัน้ทดลอง นักเรยีนเป็นผูท้ําการทดลองดว้ยตนเอง โดยแยกกลุ่มทดลองหรอืทํา

เป็นรายบุคคล นักเรยีนจะปฏบิตัิตามขัน้ต่าง ๆ ตามลําดบัขัน้ และบนัทกึผลลงในแบบที่มใีน

หนงัสอืหรอืสมดุปฏบิตักิาร หรอืตามแบบทีค่รเูตรยีมมา 
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    สาํหรบัคร ูจะเป็นผูค้อยดแูลนักเรยีนในขณะทาํการปฏบิตักิารและคอยใหค้าํแนะนํา

ต่าง ๆ ครูต้องเดนิดูการทดลองของนักเรยีนใหท้ัว่ถึงทุกกลุ่มหรอืทุกคน เมื่อพบว่ามปีญัหาก็

อภปิรายกนัในกลุ่มทีม่ปีญัหานัน้ ถา้ทราบว่ากลุ่มใดทาํการทดลองออกนอกลู่นอกทางครคูวรใช้

วธิซีกัถามใหน้กัเรยีนไดค้ดิเองว่าเขาควรจะเปลีย่นวธิกีารหรอืไม่ตอ้งชีบ้อกว่าเขาทําผดิในเรื่อง

ใด อยา่งไรใหช้ดัเจน 

 3.  ขัน้สรปุและประเมินผล 

   หลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองไดม้กีารสรุปผลการทดลองซึ่งอาจจะเป็นการอภปิราย

รว่มกนัระหว่างครแูละนกัเรยีนในตอนน้ีผลการทดลองของแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกนั ครตูอ้ง

สนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัเปรยีบเทยีบผลการทดลองของตนเองกบักลุ่มอื่น ๆ ซึง่จะพบสาเหตุ

แห่งความผดิพลาดในการทดลองได้และยงัเป็นการสรา้งเจตคติทางวทิยาศาสตร์ที่ถูกต้องให้

นกัเรยีนในลกัษณะทีรู่จ้กัหาเหตุผลมาอธบิายสิง่ต่าง ๆ  

   เมื่อมกีารสรุปผลการทดลองแล้ว นักเรยีนจะต้องเขยีนรายงานผลการทดลองส่งคร ู

ครูจะรวบรวมผลการทดลองจากรายงาน ถ้าพบขอ้บกพร่องของแต่ละกลุ่ม ครูจะมาสรุปและ

ชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบทัง้ชัน้ 

   การรายงานผลการทดลอง นอกจากเขยีนเป็นรายงานแลว้อาจจะเสนอในลกัษณะอื่น ๆ 

ได ้เช่น แต่ละกลุ่มออกมาเล่าใหเ้พื่อนฟงัและใหเ้พื่อนมโีอกาสซกัถามได ้หรอือาจจะเสนอผล

โดยการเขยีนแผนภมู ิกราฟและสมการหรอือาจจะใชห้ลาย ๆ วธิรีว่มกนัได ้

   การจดัการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตักิารมปีระโยชน์มาก เพราะนกัเรยีนไดร้บัความรูห้รอื

ประสบการณ์ตรง จากการกระทาํดว้ยตนเอง ไดพ้บปญัหาและการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เป็นการ

เรยีนรู้โดยผ่านประสาทสมัผสัหลายด้าน การเรยีนรูจ้ากการกระทําจรงิย่อมจะทําใหน้ักเรยีน

จดจําไดน้านตลอดไปและที่สําคญัมากกค็อื ในการดํารงชวีติของคนเราในชวีติจรงิย่อมจะต้อง

พบปญัหาดว้ยตนเอง การเรยีนโดยการทดลองจงึมลีกัษณะทีเ่หมอืนกบัการดาํรงชวีติจรงิ ๆ  

   สว่นขอ้เสยีของการสอนแบบทดลอง คอื การเรยีนโดยการทดลองตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์

จํานวนมาก สิน้เปลอืงมาก ค่าใชจ้่ายสูง เครื่องมอืต่าง ๆ ในทางชวีวทิยาส่วนใหญ่มรีาคาแพง

มาก นอกจากน้ีในการจดัการเรยีนรูแ้บบทดลองยงัตอ้งใชเ้วลามาก ทาํใหก้ารเรยีนการสอนอาจ

ไมท่นัตามกาํหนด 

  ตวัอย่างการจดัการเรียนรู้โดยการทดลอง 

  เรือ่ง “อทิธพิลของความเขม้ขน้ของสารละลายในดนิทีม่ผีลต่ออตัราการดดูซมึของพชื” 

  อปุกรณ์ 

  -  หลอดทดสอบขนาดใหญ่จาํนวน 14/กลุ่ม 
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  - สาํล ี1/กลุ่ม 

  -  ดนิสอเขยีนแกว้ 1/กลุ่ม 

  -  ทีว่างหลอดทดสอบ 1/กลุ่ม 

  สารเคมี 

  -  สารละลายของ CaCl2 ที่มคีวามเขม้ขน้ 0.04, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.2       

โมลาร ์อยา่งละ 30 มลิลลิติร/กลุ่ม 

  -  น้ํากลัน่ 

  พืชทดลอง 

   -  ตน้กลา้ถัว่เขยีวอาย ุ10 วนั 

  วิธีทดลอง 

  1. ตัง้หลอดทดลอง 7 คู่ ใส่สารละลายไปในหลอดทดลอง หลอดละประมาณ 30 

มิลลิลิตร หรือให้มีช่องว่างห่างจากปากหลอดประมาณ 1 น้ิว แล้วใช้ปากกาเขียนแก้วทํา

เครือ่งหมายแสดงระดบัของเหลวทุกหลอด 

  2. นําตน้กลา้ถัว่เขยีวมาทําความสะอาดราก แลว้วดัความยาวของลําตน้ จากจุดของ

ใบเลีย้งขึน้ไปจนถงึยอดแลว้บนัทกึไว ้นําตน้ถัว่ปลกูลงในหลอดทดลอง ใหร้ากจุม่อยูใ่นของเหลว

ในหลอดทดลอง โดยใชส้าํลปีระคองลาํตน้เอาไว ้อยา่ใหส้าํลเีปียกน้ํา 

  3. สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพต้นกล้า เป็นเวลา 1 สปัดาห ์ตลอดเวลาสปัดาห์น้ี    

ถา้ระดบัน้ําตํ่ากวา่จุดทีข่ดีทีท่าํเครือ่งหมายไวใ้หค้อ่ย ๆ เตมิน้ําเพือ่รกัษาระดบัน้ําอยูเ่สมอ 

  4. บนัทกึจาํนวนน้ําทีเ่ตมิลงไปในแต่ละครัง้ 

  5. เมื่อทดลองครบ 1 สปัดาห ์นําตน้ถัว่ขึน้มา วดัความยาวของลําตน้ จากจุดใบเลีย้ง

ขึน้ไปถงึยอดอกีครัง้ 

  6. นําผลการทดลองทัง้หมดบนัทกึในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.2 ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

สารละลาย 

(โมลาร)์ 

ความยาวลาํตน้ (cm.) ความยาวทีเ่พิม่ขึน้ (cm.) 
ปรมิาณน้ําทีใ่ช ้

(cm
3
) 

เริม่ตน้ หลงัการทดลอง 

1 สปัดาห ์

2 วนั 1 สปัดาห ์

0.01      

0.02      

0.03      

0.05      

0.10      

0.20      

น้ํากลัน่      

  

 3. คาํถามนําไปสูก่ารอภปิราย 

   1. อธบิายลกัษณะการเปลีย่นแปลงของตน้กลา้ในแต่ละชุดการทดลอง 

   2. ทาํไมพชืสว่นมากจงึไมส่ามารถดดูซมึน้ําจากดนิทีม่สีารถูกละลายเขม้ขน้มากได ้

   3. ทาํไมพชืบางชนิดจงึขึน้ไดด้ใีนดนิทีเ่คม็จดั ๆ เชน่ ดนิชายทะเล เป็นตน้ 

 

ตวัอย่างการจดัการเรียนรู้โดยการทดลอง 

 

การทดลอง เรือ่ง การเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ 

การทดลองน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนศกึษาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

ในระหวา่งทีต่น้ถัว่มกีารเจรญิเตบิโต 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  

 เมือ่ทาํการทดลองน้ีแลว้ นกัเรยีนควรจะสามารถ 

 1. สงัเกต บนัทกึ และสรุปการเปลี่ยนแปลงของราก ลําต้น ใบของต้นถัว่ในระหว่างทีม่ี

การเจรญิเตบิโต 

 2. วาดรปูตน้ออ่นทีอ่ยูใ่นเมลด็ถัว่ 

 3. สรปุไดว้า่เกณฑท์ีใ่ชว้ดัการเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ ไดแ้ก่ น้ําหนกั และสว่นสงู 

 4. เขยีนกราฟแสดงการเจรญิเตบิโต และแปลความหมายได ้
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  เวลาทีใ่ช ้ อภปิรายก่อนการทดลอง 10 นาท ี

     ทดลอง 40 นาท ี

     อภปิรายหลงัการทดลอง 20 นาท ี

     รวม  70 นาท ี

 

 สารเคมีและอปุกรณ์ 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม (4 คน) ต่อ 12 กลุ่ม (48 

คน) 

1. เมลด็ถัว่ดาํ 18 เมลด็ 216 เมลด็ 

2. ตาชัง่ - 1 เครือ่ง 

3. กล่องพลาสตกิเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 11 cm 1 ใบ 12 ใบ 

4. สาํล ี - 
5
1  มว้น 

5. กระดาษชาํระ - 1 มว้น 

6. กระดาษวาดเขยีน 12 cm×28 cm 1 แผน่ 12 แผน่ 

7. กระถางดนิขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 

ประมาณ  

   15 cm พรอ้มจานรอง 

 

1 ชุด 

 

12 ชุด 

8. กระดาษกราฟ 1 แผน่ 12แผน่ 

 

 การเตรียมล่วงหน้า 

 ตอนท่ี 1 ครใูหน้กัเรยีนแชเ่มลด็ถัว่ดาํ 8 เมลด็ 1 คนื ก่อนการทดลอง 

 ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรยีนชัง่น้ําหนกัเมลด็ถัว่ดาํ 10 เมลด็ แลว้นําไปแชน้ํ่าล่วงหน้า 1 คนื 

ก่อนการทดลอง และบรรจุทรายในกระถางประมาณ
4
3 ของกระถาง 

 หมายเหต ุการทดลองน้ีตอ้งทาํล่วงหน้า 3 สปัดาห ์

 

 อภิปรายก่อนการทดลอง 

 ตอน 1 

 1.  เตอืนนกัเรยีนใหห้าน้ําหนักเฉลีย่ของเมลด็ถัว่ดาํอย่างระมดัระวงัเพยีง 4 เมลด็ และ

ใหทุ้กคนวาดรปูตน้ออ่น 
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 2.  ครสูาธติวธิเีพาะเมลด็ถัว่ในกล่อง โดยปกูระดาษชําระทีก่น้กล่องก่อนแลว้จงึกรุดา้น

ในด้วยกระดาษวาดเขียน วางก้อนสําลี 4 ก้อน ในระหว่างกล่องกับกระดาษวาดเขียนบน

กระดาษชาํระหา่งกนัเป็นระยะเท่า ๆ กนั รดน้ําใหชุ้่ม แลว้จงึวางเมลด็ถัว่ลงบนกอ้นสาํลกีอ้นละ

หน่ึงเมลด็ นํากล่องไปวางในทีม่แีสงสวา่ง 

 3.  ใหน้กัเรยีนทาํเครื่องหมายทีต่น้ถัว่ในวนัที ่4 แลว้วดัสว่นสงูและนบัจํานวนใบเฉพาะ

ตน้เหล่าน้ี ในการวดัสว่นสงูใหว้ดัจากพืน้ทรายจนถงึยอดของลาํตน้ ตน้ใดทีง่อกหลงัจากวนัที ่4 ให้

ถอนทิง้ 

 4.  เตอืนใหร้ะวงัสตัวบ์างชนิด เชน่ หนู นก มากดัทาํลายตน้ถัว่ทีง่อกแลว้ 
  

 ตวัอย่างผลการทดลอง 

 ตอน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข. 

ภาพที ่3.5 ตน้ออ่นของถัว่(ก) และตน้กลา้ถัว่(ข) 

วนัที ่ ลกัษณะของตน้ถัว่ 

1 

2 

3 

 

4 

มรีากงอกออกประมาณ 1 เซนตเิมตร 

รากยาวขึน้ เหน็รากขนออ่น  

รากเริม่แตกแขนง ลาํตน้เจรญิออกจากเมลด็ และ

มบีางสว่นโผล่พน้ใบเลีย้ง 

รากยาวมากขึน้ ลาํตน้โผลพ่น้ใบเลีย้งมากขึน้ 
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 ตอน 2 

ตารางที ่3.3 บนัทกึการเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ 

วนัท่ี จาํนวนใบเฉล่ีย ส่วนสงูเฉล่ีย น้ําหนักเฉล่ีย 

1 - - 0.2 

2 - - - 

3 - - - 

4 2 8.2 - 

5* - - - 

6* - - - 

7 2 8.4 - 

8 2 9.4 - 

9 2 10.0 - 

10 4 11.0 - 

11 4 11.8 - 

12* - - - 

13* - - - 

14 4 15.5 - 

15 6 16.5 - 

16 6 18.0 - 

17 6 19.5 - 

18 8 20.0 - 

19* - - - 

20* - - - 

21 8 21.6 3.2 

*ไมไ่ดว้ดัเน่ืองจากเป็นวนัหยดุ 
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ตวัอยา่งกราฟแสดงการเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ 

 
ภาพที ่3.6 กราฟการเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ 

  

 อภิปรายหลงัการทดลอง 

 ตอนท่ี 1 

 ครใูหน้กัเรยีนแชเ่มลด็ถัว่ดาํ 8 เมลด็ 1 คนื ก่อนการทดลอง   

 1.  รากเป็นสว่นแรกทีง่อกพน้เมลด็ออกมาก่อนและยอดเป็นสว่นทีง่อกต่อมา 

 2.  รากและลาํตน้เจรญิมาจากตน้ออ่นซึง่อยูร่ะหวา่งใบเลีย้ง 

 3.  ตน้ถัว่ทีป่ลกูในกล่องไดอ้าหารจากการสงัเคราะหแ์สงทีใ่บ ไดร้บัเกลอืแรท่ีม่อียูใ่นน้ํา 

 

 ตอนท่ี 2 

 ครใูชค้าํถามในบทเรยีนประกอบการอภปิรายเพือ่ใหน้กัเรยีนสรปุวา่ 

 1.  ตน้ถัว่มกีารเจรญิเตบิโต ซึง่วดัไดจ้ากสว่นสงู จาํนวนใบ และน้ําหนกัทีเ่พิม่ขึน้ 

 2.  ลําตน้และรากของต้นถัว่ทีป่ลูกในกระถาง สมบูรณ์กว่าทีป่ลูกในกล่อง เน่ืองจากได้

เกลอืแรท่ีม่อียูใ่นทราย ซึง่มปีรมิาณมากกวา่เกลอืแรใ่นน้ํา 

 3.  ในระหว่างที่มกีารเจรญิเติบโต จะมสี่วนสูงเพิม่ขึ้นเพยีงเล็กน้อยในระยะแรก แต่

ระยะต่อมาส่วนสูงเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อไป ๆ จะพบว่าส่วนสูงเพิม่ขึน้อย่างชา้ ๆ จนกระทัง่

คงทีใ่นทีส่ดุ 

 4.  ถา้บนัทกึสว่นสงูต่อไปจนกระทัง่ตน้ถัว่ออกดอกและมเีมลด็ จะพบว่าสว่นสงูเพิม่ขึน้

อยา่งชา้ ๆ จนกระทัง่คงที ่และเมือ่นําผลมาเขยีนกราฟจะไดเ้สน้กราฟในชว่งหลงัคงที ่
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  ในการทดลองตอนน้ี นักเรยีนแต่ละกลุ่มอาจจะไดผ้ลการทดลองต่างกนั ครูควรนํา

อภปิรายร่วมกบันักเรยีนเพื่อหาสาเหตุว่าเน่ืองมาจากสภาวะแวดลอ้ม เช่น ไดร้บัแสงไม่เท่ากนั

หรอืรดน้ําไมส่มํ่าเสมอ 

 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม 

 การทีต่อ้งวางกล่องพลาสตกิและกระถางไวใ้หไ้ดแ้สงสว่างเท่า ๆ กนั เพราะแสงมผีลต่อ

การยดืตวัของลําต้นและการเจรญิของใบ ต้นถัว่ที่ได้รบัแสงน้อยจะยดืตวัสูงกว่า ใบสซีีดและ

ขนาดกเ็ลก็กวา่ 

 รายละเอียดต่อไปน้ีมีไว้สาํหรบัคร ูไม่ต้องนําไปสอนนักเรียน 

 เมือ่พจิารณาลกัษณะภายในเมลด็ถัว่ดาํโดยละเอยีดจะพบวา่ ตน้อ่อนตดิอยูก่บัใบเลีย้งที่

ตําแหน่งหน่ึง ซึ่งเป็นตําแหน่งที่แบ่งต้นอ่อนเป็นส่วนยอดอ่อน (plumule) และส่วนรากอ่อน 

(radicle) ระหว่างยอดอ่อนและใบเลี้ยงมีส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้น เรียกว่า ต้นอ่อนส่วนบน 

(epicotyl) และระหว่างรากอ่อนกบัใบเลี้ยง มสี่วนที่เจรญิไปเป็นต้นเช่นกนั เรยีกว่า ต้นอ่อน

สว่นล่าง (hypocotyl) 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion) 

 การอภิปรายโดยทัว่ไป หมายถึง การที่คนกลุ่มหน่ึงมคีวามสนใจในเรื่องหรอืปญัหา

เดยีวกนั ไดม้าร่วมพดูคุยเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัโดยร่วมกนัพจิารณา หรอืสาํรวจและ

ตรวจสอบในหวัขอ้เรือ่งหรอืปญัหาทีต่อ้งการคน้หาคาํตอบ อยา่งรอบคอบ ในการอภปิรายผูร้ว่ม

อภปิรายทุกคนจะมคีวามเหน็โตแ้ยง้ หรอืสนบัสนุนดว้ยเหตุผลและหลกัฐานเพื่อไปสูค่าํตอบดว้ย

ความบรสิทุธิใ์จ มใิชเ่พือ่ปะทะคารมกนัเหมอืนการโตว้าท ี

 

 ดงันัน้การอภปิรายจงึมลีกัษณะดงัน้ี 

 1.  การอภปิรายเป็นการกาํหนดวถิทีางทีจ่ะนําไปสูก่ารคน้พบ เพราะผลทีไ่ดร้บัจากการ

อภปิรายเพยีงอย่างเดยีว ไม่สามารถยนืยนัถงึความถูกต้องของคําตอบได ้และการอภปิรายก็

ไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งความรูใ้หม ่ดงันัน้การอภปิรายจงึเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้หน็ลู่ทางทีจ่ะไปสูก่ารคน้พบ

ในสิง่ทีต่อ้งการเทา่นัน้ 

 2.  ผลของการอภปิรายทีเ่ชื่อถอืได ้ควรจะมสีิง่ที่มาสนับสนุน เช่น ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ

สงัเกตและการทดลอง เป็นตน้ 
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 3.  การอภิปรายเป็นการสนับสนุนการทํางานแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ ผู้ร่วม

อภปิรายสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ มทีัง้การรบัและการใหค้อืการแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ในเรือ่งราวต่าง ๆ ระหวา่งผูร้ว่มอภปิราย 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบอภปิรายเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทุกคนไดม้โีอกาสแสดงความ

คิดเห็นมสี่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการพฒันาสติปญัญา และช่วยให้มปีระสบการณ์กว้างขึ้น 

นอกจากน้ียงัเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นนักเรยีนเป็นสาํคญั และเป็นผลดสีาํหรบัครทูีจ่ะทราบว่า

นกัเรยีนคนใด มคีวามสามารถพเิศษทางดา้นใดหรอืมปีญัหาอะไรบา้ง 

 อกีประการหน่ึงซึง่นบัว่าสาํคญัมาก คอื การฝึกใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัการทํางานร่วมกนักบั

ผูอ้ื่น ฝึกการแกป้ญัหารว่มกนัโดยรบัฟงัเหตุผลของกนัและกนั เป็นการปลกูฝงัแนวความคดิแบบ

ประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 

 จากที่กล่าวมาทัง้หมดน้ี จะเหน็ได้ว่าการอภิปรายมปีระโยชน์ต่อกระบวนการเรยีนรู้

อยา่งยิง่ การอภปิรายอาจมไีดห้ลายรปูแบบ เชน่ อภปิรายเป็นกลุ่มใหญ่ทัง้ชัน้ หรอืการแบ่งกลุ่ม

ย่อย อภปิราย ตัง้แต่การอภปิรายแบบแคบโดยการถาม-ตอบ ไปจนถงึการอภปิรายทีไ่ม่จํากดั

ขอบเขต การจดัการเรยีนรูโ้ดยการอภปิรายครแูละนกัเรยีนมบีทบาทดงัน้ี 

 1.  การอภิปรายส่วนใหญ่อยู่ที่ตวันักเรยีน นักเรยีนจะตัง้คําถามคําตอบโต้แย้ง และ

สนบัสนุนในกลุ่ม 

 2.  บทบาทคร ู

    2.1  เป็นผูส้รา้งบรรยากาศในการถกแถลง 

    2.2  เป็นผูเ้สรมิขอ้สรุปหรอืประเดน็ทีน่ักเรยีนพูดไวไ้ม่กระจ่างชดั ใหม้คีวามรดักุม

ยิง่ขึน้ 

    2.3  เป็นผูค้อยชีแ้นวทางใหน้กัเรยีน เหน็การแกป้ญัหาและการดาํเนินงานหลาย ๆ วธิ ี

    2.4  อยูเ่บือ้งหลงัของการอภปิรายทีจ่ะดาํเนินไปตามความมุง่หมาย 

 การอภิปรายสามารถใช้ควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และควรใช้ในกรณี

ต่อไปน้ี 

 1.  เพือ่ชว่ยนกัเรยีนกาํหนดปญัหาและขอบเขตหลงัจากการสาธติ 

 2.  เมือ่จะวางแผนการแกป้ญัหารว่มกนั 

 3.  เมือ่กลุ่มแต่ละกลุ่มจะวางแผนทาํงานเป็นการซอ้มความเขา้ใจระหวา่งคนในกลุ่มและ

แบ่งหน้าทีก่ารงาน 

 4.  เมือ่คนในกลุ่มยอ่ยจะไดอ้ภปิรายผลของการทดลองหรอืผลของการคน้ควา้ก่อนทีจ่ะ

เสนอรายงาน 

 5.  เพือ่อภปิรายผลการทดลองหรอืคน้ควา้หน้าชัน้ 
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 6.  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้สรุปหลักเกณฑ์ด้วยตนเอง จากข้อมูลและสรุปการนํา

หลกัเกณฑไ์ปใช ้

 7.  เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัคดิ 

 8.  เมือ่ปญัหานัน้ยงัไมม่คีาํตอบแน่นอน 

  

 ประเภทของการอภิปราย 

 การอภปิรายทีใ่ชก้นัอยูอ่าจจะจดัไดห้ลายแบบดว้ยกนั 

 1.  การอภปิรายที่ผูอ้ภปิรายแต่ละคนพูดเรื่องที่ตนได้รบัมอบหมายใหไ้ปค้นมา กลุ่ม

อภปิรายมกัจะประกอบดว้ยผูอ้ภปิราย 2-5 คน แต่ละคนจะไดร้บัมอบหมายปญัหาใหไ้ปคน้มา

บรรยาย ช่วงการบรรยายจะมขีอ้มูล อุปกรณ์ประกอบการอภปิราย และมผีูด้ําเนินรายการคอย

สรปุแนวความคดิอยา่งละเอยีดใหฟ้งั 

    การอภปิรายแบบน้ีชว่ยใหผู้ฟ้งัมคีวามรูแ้ละแนวความคดิทีล่ะเอยีดกวา้งขวางพรอ้ม

ทัง้เปิดโอกาสใหผู้ฟ้งัไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจในตอนทา้ยดว้ย 

 2.  ผูอ้ภปิรายทุกคนอภปิรายในเรือ่งเดยีวกนั การจดักลุ่มอภปิรายคลา้ยกบัแบบแรก เรือ่ง

ทีอ่ภปิราย มเีรือ่งเดยีว ผูอ้ภปิรายทุกคนจะแสดงความคดิเหน็ของตน โดยอภปิรายในแนวใดกไ็ด ้

การอภปิรายแบบน้ีผูอ้ภปิรายมโีอกาสไดซ้กัถามปญัหาขอ้ขอ้งใจระหวา่งกนัได ้

    การอภปิรายแบบน้ีเหมาะสาํหรบัการแกป้ญัหาใดปญัหาหน่ึงทีส่าํคญัต่อคนสว่นใหญ่ 

 3.  การอภปิรายทีม่ผีูอ้ภปิรายสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็นตวัแทนของผูฟ้งัและอกีกลุ่มเป็น

วทิยากร โดยมผีูด้าํเนินการอภปิราย กลุ่มตวัแทนผูฟ้งัเป็นฝา่ยถาม และกลุ่มวทิยากรเป็นฝา่ยตอบ 

    การอภปิรายแบบน้ีเหมาะสมกบัการประชุมอบรม 

 4.  การอภปิรายร่วมกนัโดยมทีี่ปรกึษา การอภปิรายแบบน้ีทุกคนเป็นผูร้่วมอภปิราย 

แบ่งหน้าทีเ่ป็นประธาน ผูด้าํเนินการอภปิราย วทิยากร และเลขานุการ 

  

 วิธีดาํเนินการอภิปราย 

 ในการอภปิรายจะแบ่งคนออกเป็นสองฝา่ย คอื ฝา่ยผูท้าํการอภปิรายกบัฝา่ยผูฟ้งั 

 ในกลุ่มของผู้ทําการอภปิราย จะมปีระธานทําหน้าที่เป็นผูนํ้าการอภิปราย คอื เป็นผู้

กํากบัการอภปิรายนัน่เองผูนํ้าการอภปิรายอาจจะเป็นครูหรอืเลอืกจากผูท้ําการอภปิรายคนใด

คนหน่ึงโดยครูเป็นผู้เลือกหรอืกลุ่มผู้อภิปรายเลือกกนัเองก็ได้ ผู้นําการอภิปรายจะต้องเป็น

บุคคลที่มีความคิดกว้างมองประเด็นของปญัหาออก และตัดสินใจได้ฉับไว เพราะผู้ทําการ
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อภปิรายจะเป็นผูเ้สนอปญัหา นําการอภปิราย มอบใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูต้อบสรุปประเดน็สาํคญัฯ 

นําการอภปิรายไมใ่หอ้อกนอกทางและเป็นผูส้รปุผลการอภปิราย 

 การดาํเนินกรอภปิรายจะแบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื ขัน้นําสูห่วัขอ้อภปิรายและขัน้อภปิราย 

 1. การนําเขา้สู่หวัขอ้อภปิราย เป็นจุดเริม่ต้นของการอภปิรายเริม่ด้วยประธานกล่าว

คาํแนะนําใหผู้ฟ้งัทราบหวัขอ้ทีจ่ะอภปิรายและแนะนําสมาชกิผูท้าํการอภปิรายแต่ละคนต่อผูฟ้งั 

 2. การอภปิราย เป็นขัน้ทีส่มาชกิผูท้ําการอภปิรายซึ่งปกตจิะมกีารเตรยีมตวัมาพรอ้ม 

ผูฟ้งั (นักเรยีนส่วนทีเ่หลอื) กเ็ตรยีมตวัมาพรอ้มแลว้เช่นกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่ครผููส้อนจะตอ้ง

พรอ้มมากกวา่คนอื่น ๆ กรณทีีป่ระธานการอภปิรายยงัไมเ่คยทาํหน้าทีม่าก่อน ครอูาจจะรบัหน้า

ทีน้ี่ไปก่อนจนกว่านกัเรยีนจะทาํได ้การอภปิรายจะเริม่จากประธานใชค้ําถามถามใหเ้กดิปญัหา 

แล้วใหส้มาชกิแต่ละคนแสดงความเหน็ อาจจะเขยีนหวัขอ้การอภปิรายไวบ้นกระดานดํา และ

อาจจะมกีารใชอุ้ปกรณ์เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายสไลด์ ฯลฯ ประกอบดว้ย ประธานต้องคอย

กํากบัการอภิปรายให้ดําเนินไปตามวตัถุประสงค์ ส่วนครูทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ตอนใดที่เป็น

คําถามวกวนไม่กระจ่าง ไม่ตรงประเด็น ครูอาจจะชี้แจงเพิม่เติม อาจจะต้องย่อและสรุปให้ที่

ประชุมไดท้ราบ 

  

 ลกัษณะการอภิปรายท่ีดี 

 1.  ตอ้งมคีวามมุง่หมาย 

 2.  ควรมหีลกัฐานสาํคญั ๆ จากแหล่งทีเ่ชื่อถอืไดส้นับสนุนการอภปิราย เช่น สถติต่ิาง ๆ 

จากการคน้ควา้วจิยั เป็นตน้ 

 3.  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทุกคนไดม้สีว่นรว่มในการอภปิรายโดยทัว่ถงึ 

 4.  ทุกคนตอ้งมคีวามเคารพความคดิเหน็ของคนอื่น เมื่อความคดิของคนอื่นถูก และมี

เหตุผลเพยีงพอกต็อ้งยอมรบั ถงึแมว้า่จะขดัแยง้กบัความคดิเหน็ของตนเอง 

 5.  การเลอืกหวัขอ้ปญัหาทีจ่ะอภปิราย ควรมคีวามสาํคญั และมคีวามหมายต่อนกัเรยีน 

และชุมชน 

 6.  การอภปิรายตอ้งนําไปสูข่อ้สรปุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

   ตวัอยา่งการสอนชวีวทิยา - ภาวะโลกรอ้น 

        - ภาวะมลพษิ 
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 การจดัการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) 

 การสอนโดยการศกึษานอกสถานที ่คอืการทีพ่านักเรยีนไปศกึษายงัแหล่งความรู ้ทีอ่ยู่

นอกโรงเรยีน เชน่ สอนเรือ่งระบบนิเวศน์แบบน้ําเชีย่วกอ็าจจะพานกัเรยีนไปศกึษาบรเิวณน้ําตก 

หรอืบรเิวณต้นน้ําลําธาร หรอืแม่น้ําลําคลอง ซึ่งจะไดเ้หน็การดํารงชวีติของพชืและสตัวท์ีม่กีาร

ปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัได ้หรอืในบทเรยีนเรื่องการจดัจาํพวกสตัว ์เราอาจจะพา

นักเรยีนไปเก็บตวัอย่างสตัว์ เพื่อนํามาศกึษาในหอ้งปฏบิตัิการ เช่น การไปจบัแมลง หรอืไป

รวบรวมสตัว์น้ํา จากบริเวณสะพานปลาโดยเก็บตัวอย่างจากเรือหาปลา พาไปชมโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นตน้ 

 การสอนโดยวธิน้ีี เป็นวธิทีีจ่ดัวา่มจุีดเดน่อยูม่าก เพราะเป็นการศกึษาจากสภาพการณ์ที่

เป็นจริงนักเรียนจะได้รบัประสบการณ์ตรง เพราะสิ่งที่ได้พบเห็นในธรรมชาติบางอย่างไม่

สามารถนําเขา้มาในหอ้งเรยีนไดแ้ละบางอย่างยากทีจ่ะอธบิายใหเ้ขา้ใจไดเ้ท่ากบัการศกึษาจาก

ของจรงิ นอกจากน้ีการเดนิทางยงัทาํใหเ้กดิความตื่นเตน้ รูส้กึผอ่นคลายความตรงึเครยีด 

 ถงึแมว้่าการสอนโดยวธิน้ีีจะมขีอ้ดอียูม่าก แต่โอกาสในการจดัสถานการณ์ดงักล่าวกไ็ม่

เอื้ออํานวยใหก้ระทําไดบ้่อยนัก เพราะการจดัแต่ละครัง้สิน้เปลอืงทัง้ค่าใชจ้่ายและเวลาในการ

เดนิทางมาก ตลอดจนเรือ่งของความปลอดภยัในการเดนิทาง 

 การพานกัเรยีนไปศกึษานอกสถานทีค่รจูะตอ้งเตรยีมการในเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  กาํหนดวตัถปุระสงค ์ในการศกึษาสถานทีค่รจูะตอ้งกําหนดจุดประสงคใ์หแ้น่นอน

ลงไป วตัถุประสงคจ์ะต้องมลีกัษณะทีท่ําใหเ้กดิคุณค่าทางวชิาการ ไดผ้ลคุม้ค่ากบัการเดนิทาง 

และควรจะเป็นกจิกรรมทีไ่มส่ามารถทดแทนดว้ยวธิอีื่น ๆ การจดัพานกัเรยีนไปศกึษาแต่ละครัง้ 

ครูจะต้องคดิทบทวนดูใหด้วี่า จําเป็นเพยีงใดทีจ่ะต้องพานักเรยีนไป สิง่ทีจ่ะไปศกึษาเกี่ยวขอ้ง

กบัวชิาที่เรยีนจรงิ ๆ และคดิว่าเมื่อไปศกึษาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง สภาพแวดล้อมใน

สถานทีท่ีจ่ะศกึษานัน้มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใดตอ้งเสีย่งกบัอนัตรายอะไรบา้ง 

 2.  การวางแผนก่อนไปศึกษา ครตู้องมกีารเตรยีมการ มกีารวางแผนงานล่วงหน้า

เป็นระยะเวลานานพอสมควร งานทีค่รตูอ้งเตรยีม ไดแ้ก่ 

   2.1   การสาํรวจเสน้ทาง ครตูอ้งไปสาํรวจแหล่งทีจ่ะไปศกึษาก่อนอาจจะไปกบัครใูน

คณะที่จะไปศึกษา รวมถึงผู้แทนนักเรยีนด้วยก็ได้ การสํารวจเส้นทางน้ี เริม่ระยะทางตัง้แต่

โรงเรียนว่าจะใช้เวลาเท่าไรหยุดพกัที่ไหนบ้างเมื่อถึงสถานที่ศึกษาต้องแจ้งให้ผู้รบัผิดชอบ

สถานทีท่ราบถงึวตัถุประสงคใ์นการมาศกึษา ซึง่ทางสถานทีจ่ะไดเ้ตรยีมจดัเจา้หน้าทีนํ่าชมและ

ตอบขอ้ซกัถามของนักเรยีนได้ตรงเป้าหมาย การสํารวจน้ีครูจะได้พบเหน็ของจรงิ และจะได้

จดัแบ่งเวลาเดนิทางไป เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา และเวลากลบัใหเ้หมาะสม 
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    2.2   ทบทวนวตัถุประสงคห์ลงัจากทีค่รไูดไ้ปพบเหน็ของจรงิมาแลว้ กลบัมาทบทวน

วตัถุประสงค์ใหม่ว่าสามารถเป็นไปตามที่ต้องการได้หรอืไม่ ถ้าไม่ได้ก็ทําการปรบัปรุงใหม ่

พรอ้มทัง้พจิารณากาํหนดการใหม ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัเวลาและสถานทีท่ีจ่ะไปศกึษา 

    2.3   จัดเตรียมคําถามให้นักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้รวมถึงการ

มอบหมายงานใหน้กัเรยีนทาํ 

    2.4   แจง้ใหน้กัเรยีนทราบถงึแหล่งทีจ่ะไป ครอูาจจะเล่าเรื่องคร่าว ๆ เกีย่วกบัแหล่ง

ทีจ่ะไปถา้มรีปูภาพ มสีไลด ์ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีท่ีจ่ะไปศกึษาประกอบดว้ยกเ็ป็นการดทีี่

จะเรา้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจยิง่ขึน้ จากนัน้จะพดูถงึวตัถุประสงคใ์นการไปศกึษา ในตอนน้ีครู

อาจจะปรบัปรงุวตัถุประสงคก์บันกัเรยีนไดอ้กี 

    2.5  จดัประชุม เมื่อตกลงที่จะไปได้แล้ว ครูจะทําการประชุมนักเรยีนอกีครัง้หน่ึง 

เพื่อแนะนําว่านักเรยีนจะต้องเตรยีมอะไรไปบ้าง จะไปโดยวธิใีด วนั เวลา หมายกําหนดการ 

ตลอดจนครูผู้ควบคุมที่จะไปและนักเรียนสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้มีใครบ้าง ต้อง

แนะนําใหน้ักเรยีนรูจ้กั บอกงานที่นักเรยีนต้องทําเมื่อไปถงึ ตอนน้ีถ้าใครมขีอ้ขอ้งใจสงสยัจะ

ซกัถามได ้

    2.6  ทาํหนงัสอืพรอ้มกาํหนดการถงึเจา้ของสถานทีใ่หท้ราบ 

    2.7  ทําหนังสอืขออนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดัในการพานักเรยีนไปศกึษา

นอกสถานที ่และขออนุญาตใหข้า้ราชการไปราชการต่างจงัหวดั 

 3. การเดินทางและศึกษาสถานท่ี ยานพาหนะที่จะพานักเรยีนไป และผูค้วบคุม

ยานพาหนะ นักเรยีนและครูผูค้วบคุมจะต้องมาถึงสถานที่นัดหมายโดยพรอ้มเพรยีงกนั ต้อง

พยายามมาใหท้นัเวลาอยา่ใหล้่าชา้จากกําหนดเวลา เพราะจะทาํใหก้ารเดนิทางล่าชา้ ไมเ่ป็นไป

ตามกําหนดการ ซึง่อาจจะเสยีเวลาการทํางานของเจา้หน้าทีข่องสถานทีท่ีจ่ะไปศกึษาต้องคอย 

เป็นการเสยีมารยาท 

    เมื่อถงึสถานทีท่ีจ่ะศกึษา นักเรยีนตอ้งไมแ่ยกยา้ยกนัไปตามลําพงัจะตอ้งเขา้พบกบั

เจา้หน้าทีข่องสถานที ่ซึง่อาจจะมกีารบรรยายสรปุใหน้กัเรยีนฟงัก่อนทีจ่ะมกีารนําชมในทีต่่าง ๆ 

หลงัจากน้ีอาจจะมกีารแยกย้ายเป็นกลุ่มตามที่ได้จดัไว้ แต่ละกลุ่มจะไปกบัวิทยากรเจ้าของ

สถานที่ซึ่งจะเป็นผูพ้าดูและอธบิาย นักเรยีนอาจจะศกึษาจากเอกสารที่ทางสถานที่แจก หรอื

ซกัถามขอ้ขอ้งใจ จดบนัทกึ และการบนัทกึภาพ ฯลฯ ในขณะเดยีวกนัก็ต้องสงัเกตเพื่อตอบ

คาํถามทีค่รกูาํหนดให ้

   ในตอนน้ีนักเรยีนจะต้องมคีวามเป็นระเบยีบพอสมควร อย่าไดท้ําอะไรตามใจชอบ 

เช่น ในส่วนทีเ่ป็นความลบั เขาไม่ต้องการใหดู้ นักเรยีนกต็้องไม่พยายามหาทางหนีไปดูใหไ้ด ้
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หรอืของที่เขาหา้มจบัแตะต้องเรากไ็ม่ควรไปจบัของเขา ในบรเิวณป่าสงวนมกีฎหมายหา้มนํา

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่า ห้ามจบัสตัว์ เก็บพนัธุ์ไม้ ก็อย่าได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นัน้ ในบางแห่ง

ตอ้งการความสงบ หา้มส่งเสยีงรบกวนสตัวป์่าซึง่อยู่ในขณะทดลองทางระบบนิเวศน์ หรอืเรื่อง

การสืบพนัธุ์นักเรียนก็ต้องอยู่ในความสงบ และประการสุดท้ายต้องรกัษาความสะอาดของ

สถานที ่

   เมื่อศกึษาจนถงึเวลาอนัสมควร กต็อ้งกลบัมายงัทีน่ดัหมายเพื่อกล่าวคําขอบคุณและ

อาํลาเจา้ของสถานที ่นกัเรยีนจะตอ้งมาใหพ้รอ้มกนัตามเวลาดว้ยอยา่ไดไ้ปเทีย่วเล่นอยูท่ีอ่ ื่น จน

ตอ้งทาํใหผู้อ้ื่นคอยนานเป็นการไมส่มควร 

 4.  ติดตามผล หลงัจากการกลบัมาศกึษานอกสถานที่ครูจะต้องตดิตามผลว่าการไป

ครัง้น้ีไดผ้ลตรงตามความมุ่งหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ กจิกรรมต่าง ๆ อาจจะทําไดห้ลายแบบ เช่น 

การจดันิทรรศการ นกัเรยีนอาจจะใชเ้อกสาร ภาพถ่ายแผนภูมต่ิาง ๆ มาจดันิทรรศการแสดงผล

งาน นอกจากน้ีอาจจะจดัอภิปราย การเขยีนรายงานตามแนวคําถามที่ครูกําหนดไว้ก่อนไป

ศกึษา 

 ตวัอย่างการสอนแบบศึกษานอกสถานท่ี 

 การสอนเรือ่ง “ระบบนิเวศน์แบบน้ําเคม็” 

 1.  สถานทีท่ี่ศกึษา สถานทีเ่ลี้ยงสตัว์น้ําเคม็ มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุร ีและ

บริเวณสองข้างทางของถนนสายเลียบชายฝ ัง่ทะเล (ถนนสายกรุงเทพ-ชลบุรีสายเก่า ผ่าน

สมทุรปราการ) 

 2.  วตัถุประสงค ์

    2.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพแวดล้อมแบบชายฝ ัง่ทะเล เช่น ป่าชายเลน 

บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลจงัหวดัสมทุรปราการ 

    2.2 เพื่อใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาระบบนิเวศน์แบบทะเลจาํลองของสถานเลีย้งสตัวท์ะเล 

มหาวทิยาลยับรูพา 

    2.3 ศกึษาชนิดของสิง่มชีวีติและการดาํรงชวีติจากตูเ้ลีย้งสตัวน้ํ์า 

    2.4 ศกึษาสภาพแวดล้อมบรเิวณชายหาดทรายวอนนภา หาดทรายบางแสน และ

หาดหนิอา่งศลิา 

    2.5 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้รู้ถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ เกี่ยวกบัทะเล 

และรูจ้กัอนุรกัษ์ใหค้งสภาพทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้คา่ 

 3. เตรยีมการก่อนออกเดนิทาง 

   3.1  ใหค้วามรู ้
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     1) เกีย่วกบัสภาพสองขา้งทางทีจ่ะผา่นไปซึง่บางช่วงเป็นนาเกลอื บางช่วงเป็น

ป่าไมช้ายเลน บางช่วงเป็นป่าละเมาะ ซึง่มพีชืลม้ลุกชนิดต่าง ๆ ทีแ่ปลกไปจากสภาพแวดลอ้ม

อื่น ๆ เชน่ พวกชะคราม เป็นตน้ 

     2) เกีย่วกบัสถานเลี้ยงสตัวน้ํ์าครจูะแนะนําถงึ ประวตั ิและวตัถุประสงคข์องการ

ดาํเนินงาน หลกัการเลีย้งสตัวน้ํ์าเคม็ ฯลฯ 

     3) แนะนําว่านักเรียนควรจะศึกษา เรื่องอะไร อย่างไร และจะต้องมกีารจด

บนัทกึอะไรบา้ง อาจใชแ้นวทางจากทีค่รเูขยีนเป็นคาํถามใหก้ไ็ด ้

   3.2  เตรยีมการในการเดนิทาง 

     1) ครสูาํรวจจาํนวนนกัเรยีนทีจ่ะไปศกึษา 

     2) ครูและคณะผู้ควบคุม (1-2 คน) เดนิทางไปสํารวจเส้นทางและติดต่อกบั

สถานทีท่ีจ่ะพาไปศกึษา 

     3) ทําหนังสอืขออนุญาตพร้อมกบัโครงการและกําหนดการเสนอต่อหวัหน้า

สถานศกึษา เชน่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

     4) ทาํหนงัสอืขออนุญาตผูป้กครองนกัเรยีนพรอ้มใบตอบรบัอนุญาต 

 4.  การเดนิทางไปศกึษา 

    เมื่อนักเรียนมาถึงพร้อมกันแล้วจัดนักเรียนขึ้นรถ สํารวจความพร้อมต่าง ๆ 

เรยีบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทางไปตามเสน้ทาง กรุงเทพ-ชลบุรสีายเก่า ครูจะอธบิายสภาพสองขา้ง

ทางทีผ่า่นไป เชน่ ถนนทีก่าํลงัเดนิทางอยูน้ี่เป็นถนนเรยีบชายฝ ัง่ทะเล การทีม่ถีนนกัน้เช่นน้ี จะ

ทําใหส้ภาพแวดล้อม 2 ขา้งของถนนแตกต่างกนัได้ คอื ถนนจะกัน้ไม่ใหน้ํ้าเคม็ขา้มไปอกีฝ ัง่

หน่ึงได ้ดงันัน้ระบบนิเวศน์ทัง้สองขา้งจะมคีวามแตกต่างกนั ฝ ัง่ทีอ่ยู่ทางดา้นทะเลจะเป็นหาด

เลนยื่นลาดลงไป พชืที่ขึน้จะเป็นพวกที่มรีากยดึดนิไดแ้น่น เช่น รากคํ้าจุน อย่างพวกโกงกาง 

เป็นตน้ 

    เมือ่ถงึสถานทีเ่ลีย้งสตัวน้ํ์านกัเรยีนจะพรอ้มกนัเพือ่ฟงัคาํแนะนําในการศกึษา และการ

นดัหมาย ก่อนทีจ่ะแยกไปศกึษา 

 5.  การตดิตามผล 

   5.1  ใหน้ักเรยีนช่วยกนัจดันิทรรศการ เรื่องระบบนิเวศน์แบบน้ําเคม็ โดยแบ่งเป็น

กลุ่มจดัเป็นหวัขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่  

      1) ลกัษณะปา่ไมช้ายเลนของฝ ัง่ทะเล 

      2) ลกัษณะของสตัว์ทะเลเขตต่าง ๆ ของทะเล (เขตชายฝ ัง่, เขตทอ้งทะเลใน

ระดบัความลกึต่าง ๆ ของทะเล) 

      3) สาเหตุของสภาวะมลพษิทีเ่กดิขึน้กบัทะเลและการป้องกนั 



  TL 474 116 

    5.2 ใหน้กัเรยีนเขยีนรายงานการเดนิทางและความรูท้ีไ่ดจ้ากการไปทศันศกึษา 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบโครงการวิจยั 

 การออกแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยการทาํโครงงานวทิยาศาสตรจ์ะสง่เสรมิ

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนักเรยีน การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีมกีารเปลี่ยนแปลงแนวคดิหลกัจาก

แนวคดิเดมิไปเป็นแนวคดิใหม ่4 ประการ คอื 

 1.  จากการเรยีนรู้ข้อมูลด้วยการฟงัคําบรรยาย การอ่านตํารา และการตอบคําถาม 

เปลีย่นมาเป็นการพฒันาปญัญาของบุคคล เกดิความรูใ้หมจ่ากประสบการณ์ทีใ่ชค้วามรูเ้ดมิเป็นฐาน 

 2.  จากการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มหรอืสงัคม 

เปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน โดยได้มาจากการ

แลกเปลีย่นความคดิในงานทีร่ว่มปฏบิตัมิาดว้ยกนันัน่เอง 

 3.  จากหลกัสูตรทีเ่น้นเน้ือหาความรูใ้นตํารา เปลี่ยนมาเป็นเน้ือหาความรูใ้นตําราเป็น

เพยีงจุดสนใจทีจ่ะนําไปสูก่ารลงมอืปฏบิตั ิคน้ควา้ ทดลอง และแกไ้ขปญัหาจรงิ 

 4.  จากครทูีม่บีทบาทเป็นผูใ้หค้วามรูด้ว้ยการบรรยาย การสาธติ เปลีย่นมาเป็น ครผููนํ้า

กลุ่มนักเรยีนใหม้กีารเรยีนรูใ้นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โดยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการแลกเปลี่ยน

ความคิดในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการค้นหาแนวทางการแก้ปญัหา ตลอดจนชกัชวนให้

นกัเรยีนทาํงานรว่มกนัในการแกป้ญัหาวทิยาศาสตร ์

 การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานวทิยาศาสตรค์วรจดัใหน้กัเรยีนทํางานเป็น

กลุ่ม มากกว่าการทํางานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะไดผ้ลดแีละมคีุณค่ามากกว่า เพราะนอกจากจะ

แบ่งเบาภาระการทํางานของครูแล้ว สิ่งสําคญัที่สุด คือ การฝึกการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

เชน่เดยีวกบันกัวทิยาศาสตร ์

 การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน บทบาทของคร ูคอื ผูแ้นะนําประสานงาน 

อาํนวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีนซึง่เป็นผูล้งมอืปฏบิตั ิโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1. กําหนดหวัขอ้ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ ในขัน้ตอนน้ีครจูะเป็นผูแ้นะนําเรื่องทัว่ ๆ ไปทีจ่ะทํา

โครงงาน ครูจะให้คําปรึกษามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับความคิดของผู้เรียน ซึ่งจะ

สอดคลอ้งกบัประเภทของโครงงานทีแ่บ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

   1.1 โครงงานที่ต้องแนะนํา (Guided project) เป็นโครงงานประเภทที่ผูเ้รยีนใช้

ความคดิน้อย ครใูหค้าํปรกึษามาก เป็นผูก้าํหนดปญัหา และกาํหนดวธิกีารรวบรวมขอ้มลู 
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   1.2 โครงงานทีแ่นะนําน้อย (Less guided project) เป็นโครงงานทีผู่เ้รยีนใชค้วามคดิ

สงู ครใูหค้าํปรกึษาน้อย ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนักําหนดปญัหา และรว่มกนักําหนดวธิกีารรวบรวม

ขอ้มลู 

   1.3 โครงงานที่ไม่ต้องแนะนํา (Unguided project) เป็นโครงงานที่นักเรยีนใช้

ความคิดในระดบัสูงที่สุด ครูให้คําปรกึษาน้อยที่สุด ผู้เรยีนเป็นผู้กําหนดปญัหา และวิธีการ

รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

   การได้มาของหวัขอ้เรื่องที่จะศกึษา คอื การนําเสนอและอภปิรายจนไดห้วัขอ้เรื่อง

รวมทัง้หวัขอ้ย่อยภายในกลุ่ม ในขัน้น้ีบทบาทของนักเรยีนจะตัง้คําถามเกี่ยวกบัโครงงาน จดั

จาํแนกคาํถามเป็นกลุ่ม จดักลุ่มผูร้ว่มโครงงานตลอดจนการแบ่งหน้าทีก่ารบรหิารงานกลุ่ม 

 2. วางแผนการทําโครงงาน ครูจะช่วยเหลือกลุ่มในการวางแผน ค้นคว้า แนะนํา

แหล่งข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรบันักเรียนเป็นผู้วางแผนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง เลือก

แหล่งขอ้มลู กาํหนดบทบาท และจดัทาํรายงานแผนการทาํโครงงาน 

 3. ลงมือทําโครงงาน ครูเป็นผู้ช่วยแนะนําวิธีศึกษาและทกัษะการค้นคว้าตลอดจน

ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม นักเรยีนจะค้นหาคําตอบของคําถามที่ตัง้ไว้ โดย

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ/หรือการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลข้อมูล หา

ความสมัพนัธข์องผลทีไ่ดแ้ละสรปุผล 

 4. การวางแผนนําเสนอรายงาน ครจูะอภปิรายแผนการนําเสนอรายงานต่อชัน้เรยีนและ

เตรยีมการ ส่วนนักเรยีนจะตรวจหาว่าต้องเตรยีมอะไรบา้ง อธบิายแผนการนําเสนอ ตลอดจน

เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการนําเสนอ เชน่ ภาพโปสเตอร ์วดีทีศัน์ ฯลฯ 

 5. เสนอผลของโครงงาน ครูเป็นผู้ช่วยประสานงานการนําเสนอผลงาน นักเรียน

ดําเนินการเสนอผลของโครงงาน โดยมีนักเรียนร่วมชัน้ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อม

ขอ้เสนอแนะ 

 6. ประเมนิผล ครปูระเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสรุปผลของโครงงาน ส่วนนกัเรยีนวเิคราะห ์

วจิารณ์ผลของโครงงานของกลุ่ม โดยสะทอ้นความคดิเกี่ยวกบัผลที่ไดจ้ากโครงงานทีแ่สดงถงึ

การเขา้ใจวทิยาศาสตร ์   

  

 โครงงานวิทยาศาสตรส์าํหรบัชัน้เรียน 

 ในชัน้เรยีนแบ่งโครงงานเป็น 3 ประเภทตามผลของงาน คอื 

 1. โครงงานสาํรวจ เป็นการสาํรวจสิง่ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจและ

รวบรวมขอ้มลูของเรื่องใดเรื่องหน่ึง แลว้นําขอ้มูลทีไ่ดม้าจําแนกเป็นหมวดหมู่ แลว้นําเสนอผล
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อย่างมแีบบแผน เพื่อบอกถงึลกัษณะหรอืความสมัพนัธ์ของสิง่เหล่านัน้ไดอ้ย่างชดัเจน วธิกีาร

เก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีสอบถาม สัมภาษณ์ หรือใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต 

แบบสอบถาม เป็นตน้ 

 2. โครงงานทดลอง เป็นโครงงานเพือ่ศกึษาตวัแปรตน้ในเรือ่งทีส่นใจวา่มผีลต่อตวัแปรที่

ตอ้งการศกึษา หรอืตวัแปรตามอยา่งไร โดยจดัควบคุมตวัแปรอื่น ๆ ทีไ่มต่อ้งการศกึษา หรอืตวั

แปรทีต่อ้งควบคุม 

   ขัน้ตอนการทดลอง ประกอบด้วยการกําหนดขอบเขตของปญัหาให้ชัดเจน 

ตัง้สมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐานด้วยการทดลอง วเิคราะห์และนําเสนอขอ้มูล แปรผล และ

สรปุผลการทดลอง 

   การออกแบบการทดลองตอ้งแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ทีม่ตีวัแปรเหมอืนกนั โดย

ใส่ตวัแปรตน้ใหก้บักลุ่มทดลอง (Experiment group) ส่วนกลุ่มควบคุม (Control experiment 

group) ไมต่อ้งใสต่วัแปรตน้ใชเ้ป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบ 

 3. โครงงานประดษิฐ ์เป็นโครงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อนําความรู ้ทฤษฎ ีหลกัการ หรอื

แนวคดิมาประยุกต์ใชใ้นการประดษิฐ์สิง่ของ เครื่องมอื เครื่องใช ้เพื่อประโยชน์การใชง้านดา้น

ต่าง ๆ สิง่ประดษิฐ์อาจเป็นสิง่คดิคน้ขึน้ใหม่ หรอืปรบัปรุงของเดมิ หรอืดดัแปลงสิง่ที่มอียู่ใหม้ี

ประสทิธภิาพสงูขึน้ หรอืเป็นการสรา้งแบบจาํลอง เพือ่ใชป้ระกอบการอธบิายเรื่องต่าง ๆ  

 นอกจากน้ีโครงงานวทิยาศาสตร์ยงัแบ่งตามความรูด้้านวทิยาศาสตร์เป็น 3 กลุ่ม คอื 

วทิยาศาสตรโ์ลก วทิยาศาสตรช์วีภาพ และวทิยาศาสตรก์ายภาพ โครงงานวทิยาศาสตรเ์หล่าน้ี

สามารถแทรกเขา้ไปในหลกัสตูรได ้โดยนักเรยีนสามารถปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การเรยีนรูต้ามความสนใจ และการทํางานเป็นกลุ่ม และการทํางานโครงงานจะมคีุณค่าจะต้อง

ทาํถงึขัน้สุดทา้ย คอื การนําเสนอผลของโครงงาน ซึง่อาจทําไดห้ลายรปูแบบ เช่น การโฆษณา 

การแสดงละคร การแสดงหุน่กระบอก การสรา้งปะตมิากรรม การรายงาน วดีทีศัน์ และการสรา้ง

แบบจาํลองโดยคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 

 ตวัอย่างโครงงานวิทยาศาสตรชี์วภาพ 

 โครงงานละครชีววิทยา (Biodrama) 

 ใหน้ักเรยีนเขยีนบทละครเกีย่วกบัสว่นประกอบของเซลลแ์ละกระบวนการทางชวีวทิยา

ของเซลล ์นกัเรยีนทีเ่ป็นผูก้าํกบัการแสดง เป็นผูเ้ลอืกนกัเรยีนทีจ่ะแสดง และจดัการฝึกซอ้มเพื่อ

แสดงใหเ้พือ่นนกัเรยีนกลุ่มอื่น ๆ ชม นกัเรยีนอาจทาํการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัเซลลท์ีจ่ะนํามา

ทาํละคร เชน่ เรือ่งเซลลม์ะเรง็ การแบ่งเซลล ์การนําสารผา่นเขา้-ออกเซลล ์
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 โครงงานศึกษาแมลง 

 ใหน้ักเรยีนศกึษาแมลงทีเ่ขาสนใจ คน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัแมลงชนิดนัน้ ทัง้ดา้นสณัฐาน

วทิยา และนิเวศวทิยา รวมถงึประโยชน์และโทษต่อมนุษย ์จากงานวจิยัทีม่ผีูศ้กึษาไวก่้อนแลว้ 

นํามาสรา้งแบบจําลองโดยใชว้สัดุตามทีน่ักเรยีนคดิว่าเหมาะสม เพื่อนําเสนอผลงานวจิยัต่อชัน้

เรยีน 

 
ภาพที ่3.7 โครงงานเกีย่วกบัแมลง 

 

 โครงงานออกแบบส่ิงมีชีวิต 

 ใหน้ักเรยีนเลอืกใชว้สัดุตามความต้องการเพื่อออกแบบสิง่มชีวีติทีน่ักเรยีนคดิว่าอยู่ได้

ในสภาพแวดลอ้มทีก่ําหนด โดยครเูป็นผูก้ําหนดสภาพแวดลอ้มจรงิให ้เช่น ปา่ทบึ หรอืปา่โปร่ง 

ทุ่งหญ้า สวนสาธารณะหรอืสนามเดก็เล่น สระน้ํา นักเรยีนต้องเตรยีมตวัเพื่ออธบิายเหตุผลที่

น่าจะเป็นไปไดท้ีส่ ิง่มชีวีติจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนัน้ได ้สิง่มชีวีติชนิดนัน้จะตอ้งมลีกัษณะใดบา้ง

ทีใ่ชป้้องกนัตวัจากการถูกล่า พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ ระบุอาหารทีก่นิ 

 โครงการศึกษาการกินอาหารของนก 

 ใหน้ักเรยีนศกึษาพฤตกิรรมการกนิอาหารของนกในทอ้งถิน่ นักเรยีนจะต้องสรา้งทีใ่ห้

อาหารนก โดนศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ การตดิตัง้ทีใ่หอ้าหารจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่งทีส่งัเกตเหน็

ไดง้า่ย และนกสามารถเขา้กนิอาหารไดทุ้กทศิทาง นกัเรยีนจะศกึษาโดยการเฝ้าสงัเกตลกัษณะ

และพฤตกิรรมการกนิอาหารของนก ศกึษาสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการกนิอาหาร ตัง้คําถาม

หรอืปญัหาจากสิง่ทีส่งัเกต เพือ่นําไปสูก่ารคน้หาคาํตอบ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1.  ศกึษาทฤษฎหีรอืหลกัการจดัการเรยีนรูข้องนกัการศกึษาทีท่่านเหน็ว่าเหมาะสมกบั

การเรียนการสอนสาระชีววิทยา เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างไร และ

เหมาะสมกบัวธิกีารเรยีนรูแ้บบใด 

 2.  ศกึษาปญัหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาในการเรยีนรูส้าระชวีวทิยาในโรงเรยีนที่

นกัศกึษาจะออกไปทําการฝึกประสบการณ์วชิาชพีตามหวัขอ้ทีก่ําหนดให ้นําขอ้มลูมาวเิคราะห ์

และหาแนวทางแกป้ญัหา 

 3.  ใหน้ักศกึษานําเสนอกจิกรรมการจดัการเรยีนรูส้าระชวีวทิยา เพื่อเตรยีมตวัออกไป

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

 4.  ฝึกทกัษะการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยศกึษาเน้ือหาสาระชวีวทิยา และเลอืกวธิกีาร

จดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 


