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บทคัดย่อ
ทักษะ 4C เป็นทักษะสาคัญสาหรับการเตรียมเยาวชนให้เป็นบุคคลในศตวรรษที่
21 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น ทาการศึกษากลุ่มเดียว วัดเฉพาะหลังการ
ทดลองวัด วัตถุประสงค์ คือเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน และศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวใน
การพัฒ นาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
กลุ่มเป้าหมายของในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดท่า
ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 34 คน ที่ถูกเลือกมาแบบเจาะจง ผลวิจัยพบว่ากิจกรรม
การเรี ย นรู้ แ บบวิ จั ย เป็ น ฐานสามารถส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C ได้ โดยมีระดับคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี
และในจานวนนี้มีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากอยู่ร้อยละ 57.9
คาสาคัญ: ทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ทักษะ 4C
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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Abstract
The 4C skills are most important for preparing students to success
in the 21st Century. This research is the pre-experiment design which using
one group posttest only design. The aim of this research is to develop
science learning activity carried out research-based learning (RBL) approach
and to study effects of the use of this learning activity to enhance 4C skills
of primary school students. The research target was 34 of the 4th grade
students of Wattathong school in Surat Thani. The result revealed that the
RBL activity encourage 4C skills of students to be as good quality level.
Among this, there were 57.9% of students that have been developed to be
in a very good level.
Keywords: The 21st Century learning skills, Research-based learning,
4C Skills, Science learning, Primary school student
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บทนา
โลกในปั จ จุ บั น มิ ไ ด้ วัด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรด้ ว ยความสามารถใน
การ “รู้จา” เหมือนเช่นในอดีตที่ ว่าวัดกันด้วยทักษะความสามารถในการทางานเพื่อสร้าง
นวัตกรรม (Innovative Skill) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) หรือเครือข่าย P21 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้พัฒนากรอบแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ว่าทักษะแห่ งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี
ประกอบด้วยทักษะ 3R และทักษะ 4C (The Partnership for 21st Century Skills,
2009) โดยทักษะ 3R เป็นทักษะที่เน้นการอ่านเขียนและการใช้ตัวเลข ได้แก่ ทักษะการ
อ่าน (Reading), ทักษะการเขียน (Writing) และ ทักษะการใช้ตัวเลขและการคิดคานวณ
ทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ในขณะที่ทักษะ 4C จะเป็นทักษะที่เน้นการคิด การทางาน
และการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะการสื่อสาร
(Communication) ทักษะการทางานแบบร่วมมือ (Collaboration) และ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) (The Partnership for 21st Century Skills, 2009)
วิจารณ์ (2558) ได้เสนอแนวคิดว่าทักษะ 3R เป็นทักษะที่เชื่อมโยงและส่งเสริมกับ
การสอนในสาระวิ ช าหลั ก เช่ น วิ ช าภาษาแม่ แ ละภาษาโลก วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น (รัชนี และคณะ, 2561;
วิจารณ์, 2558) ส่วนทักษะ 4C เป็นทักษะสาหรับการเรียนรู้และการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางดีขึ้นหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ในวิชาที่ เชื่อมโยงกับ
ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ เช่น
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาในทางวิศวกรรม วิชาสิ่งแวดล้อม วิชาในเศรษฐศาสตร์ วิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น (วิจารณ์, 2558; อดุลย์, 2557) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้อง
อาศัยการปลูกฝังและฝึกฝนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดประสบการณ์ด้วย
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้การลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นสาคัญ (Learning by Doing) (Dewey,1986)
ขณะเดียวกัน เป้าหมายในการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ มิใช่การเรียนรู้ด้วยการ
ท่องจ าเนื้อหา กฎ และทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ทั้งหมด เพราะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นั้นมีปริมาณความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและวิทยาการต่าง ๆ เป็นไปแบบก้าว
กระโดด (ประสาท, 2558; สมเกียรติ, 2556) หากแต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนั้น
คือการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับ ความ
เข้ า ใจในวิ ธี ก ารของการได้ ม าซึ่ ง ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ด้วย (กาญจนา และคณะ, 2553) ดังนั้นการสอนโดยการบอกหรือบรรยาย

62

วารสารวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563

ความรู้แบบดั้งเดิม (Traditional Exposition) จึงไม่ใช่วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมือน
ในเช่นอดีตอีกต่อไป (สมเกียรติ, 2556) แต่จากการสังเกตของผู้วิจัยที่รับผิดชอบสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดท่าทอง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พบว่า
ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการสอน
แบบบรรยาย โดยให้นักเรียนจดหรือท่องตาม ทาให้นักเรียนขาดโอกาสในการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง ขาดโอกาสที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และขาดการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับโลกการใช้ชีวิตจริง
ได้ และทาให้ นักเรียนเกิดความเบื่ อหน่ ายในการเรียนและมีเจคติในเชิงลบต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้ว ย ผู้ วิจั ย จึ งต้องการพั ฒ นากิจ กรรมการเรียนรู้ วิช าวิทยาศาสตร์ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมของผู้ วิ จั ย พบว่ า นั ก วิ ช าการทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ศึกษาส่วนใหญ่มักให้ความสนใจและสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Chonkaew et al., 2019; Freeman et
al., 2014; Stehle and Peters-Burton, 2019) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน และอีกจานวนหนึ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Bell,
2010; Toolin, 2004) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Keil et al., 2009; Nariman
and Chrispeels, 2016) ทว่ายังมีงานวิจัยจานวนไม่มากนักที่ศึกษาการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ให้มีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ผู้เรียนจะได้สืบเสาะค้นหาความรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ (บรรณรักษ์ และ
คณะ, 2562; สุธีร, 2555; เสาวภา, 2554) ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ธีรฎา และคณะ, 2560) เกิดความกระตือรือร้น ความอดทนใน
การทางาน ความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง (สุธีระ, 2555) ฝึกทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (สุธีระ, 2555; สุภาพร และคณะ, 2557)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่
ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นได้ รั บ การพัฒ นาทักษะที่ จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตของการเป็นบุคคลใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ RBL มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของพืช โดยคาดหวังว่าผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
วิธีการในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนากาลังคนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะ 4C สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RBL
2. เพื่อศึกษาผลของจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะ 4C สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบการทดลองขั้ น ต้ น (Pre-experimental
Design) (Leedy and Ormrod, 2015) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดครั้งเดียว
หลังทดลอง (One-Group Posttest Only Design) กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เป็นดัง
ภาพที่ 1
1.2 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 34
คน ซึ่งเลือกมาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนแห่ง
นี้มีนักเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นระดับชั้นที่มี
ช่วงวัยที่มีพื้นฐานประสบการณ์และทักษะมากพอที่จะถูกฝึกฝนให้มีการพัฒนาต่อยอดขึ้น
ไปได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระวิทยาศาสตร์
1.3 เนื้อหาบทเรียนที่ใช้ในการวิจัย คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรี ย นรู้ ที่ 3 การดารงชีวิตของพืช เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.4 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ดาเนินการในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการวิจัยทั้งหมด 4 เดือน โดยในขั้นทดลองใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการ 7 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 คาบ หรือ 1 ชั่วโมง)
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “ปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ” จานวน 1 แผน
พร้อมทั้งแบบบันทึกกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย 2) แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้าน 4C และ 3) แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Teaching Log)
1.6 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย มีประเด็นดังนี้
การสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL เรื่อง “ปัจจัยที่จาเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืช” และตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ RBL จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
2) สร้างแบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะ 4C ที่ประกอบด้วย
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะการทางานแบบร่วมมือและ 4)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และใช้เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ
ระดับดีมาก (4 คะแนน) ระดับดี (3 คะแนน) ระดับพอใช้ (2 คะแนน) และระดับปรับปรุง
(1 คะแนน) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความสอดคล้องของเครื่องมือโดยการหาค่า
IOC (Turner and Carlson, 2003) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
3) ออกแบบและสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อใช้บันทึก
ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
การดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่ม เป้าหมายตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ใช้เวลาสอน 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง รวม
เวลาทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 คาบ แสดงในตารางที่ 1

การส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทักษะ
4C ด้วยการเรียนรู้แบบการใช้วิจยั เป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 65

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL เรื่อง ปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของพืชสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ขั้นการสอน
1. สารวจและตั้ง
ปัญหา

2. การสืบค้น
และรวบรวม
ข้อมูล
3. กาหนด
สมมติฐาน

คาบ
กิจกรรม
1
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
(1 ชม.) กลุ่มละ 5-6 คน และครูนานักเรียน
ออกไปสารวจต้นไม้และพืชรอบ ๆ
บริ เ วณโรงเรี ย น และตั้ ง ปั ญ หา
เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นที่พืชต้องใช้ใน
การเจริญเติบโตของพืช
2
ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
(1 ชม.) ไปศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการหาค าตอบ
หรือวิธีแก้ปัญหา
3
เรียนรู้และฝึกการตั้งสมมติฐานจาก
(1 ชม.) สถานการณ์จาลอง เชื่อมโยงสู่การ
ตั้งสมมติฐาน และกาหนดตัวแปร
จากปั ญ หาที่ร ะบุ ภ ายในกลุ่ ม ของ
ตนเอง

4. ออกแบบการ
ทดลอง

4
นักเรียนวางแผนการศึกษา/ทดลอง
(1 ชม.) และกาหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้
และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานรวมไปถึ ง
วิธีการเก็บข้อมูล

5. ปฏิบัติการ
ทดลอง/
ตรวจสอบ
สมมติฐาน

5
นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ด าเนิ น การ
(1 ชม.) ทดลองศึ ก ษาตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ผล
การศึกษา/ทดลองอย่างเป็นระบบ

6. วิเคราะห์
ข้อมูลผล
สรุปผลการ
ทดลองและ
อภิปรายผลการ
ทดลอง

6
นั ก เรี ย นน าหลั ก ฐานการทดลอง
(1 ชม.) และผลการทดลอง มาร่ ว มกั น
วิเคราะห์ อภิปรายและหาข้อสรุป
จ า กนั้ น ให้ แ ต่ ล ะ กลุ่ ม ออกม า
นาเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 10
นาที และให้ เ พื่ อน ๆ ในชั้ น เรี ย น
ร่วมกันอภิปราย 5 นาที

บทบาท/หน้าที่ครู
ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนฝึก
การสั ง เกตอย่ า งถ้ ว นถี่ รอบคอบ
และนาประเด็นสู่การตั้งปัญหาเชิง
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย น
สังเกตเห็น
ครู จั ด เตรี ย มแหล่งข้ อ มู ล หนั งสื อ
เอกสาร ใบความรู้ และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เช่น คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต
ค รู อ ธิ บ า ย แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย่ า ง
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ ฝึ ก การ
ตั้งสมมติฐาน และคอยกระตุ้นโดย
ใช้ ค าถาม ชี้ แ นะแนวทางการ
ตั้งสมมติฐานบนพื้นฐานของข้อมูล
ที่มีอยู่
เป็ น ผู้ ชี้ แ นะ ให้ ค าปรึ ก ษาในการ
อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง ภ า ย ใ ต้
สมมติฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกาหนดขึน้
และพยายามควบคุ ม การทดลอง
ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ห้ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ให้นักเรียนดาเนินการศึกษาอย่าง
อิส ระ ทั้ งในชั่ว โมงเรี ย นและนอก
ชั่ ว โ ม ง เ รี ย น โ ด ย ค รู เ ป็ น ผู้ ใ ห้
คาปรึกษา และจัดเตรีย มอุปกรณ์
และอานวยความสะดวก
ร่ ว ม อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม ใ ห้
ข้อเสนอแนะ และสรุปความรู้จาก
การศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม
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ขั้นการสอน
7. ทบทวนและ
ขยายความรู้
เพิ่มเติม

คาบ
กิจกรรม
7
นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม น าข้ อ สรุ ป ที่
(1 ชม.) ค้นพบจากการทาโครงงานฐานวิจัย
มาร่ ว มกั น อภิ ป ราย และสรุ ป
ความรู้จากกิจกรรม

บทบาท/หน้าที่ครู
เชื่ อ มโยงความความรู้ แ ละน า
ข้อสรุปจากการศึกษาของนักเรียน
แต่ละกลุ่มมาอภิปราย และอธิบาย
ให้ชัดแจ้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้

2) ผู้วิจัยและครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนในแต่ละคาบ
ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พร้อมทั้งบันทึกผลในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตลอดจนเก็บรวบรวมชิ้นงาน รายงาน หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ ของผู้เรียนมาสังเคราะห์
และวิเคราะห์ ตีความ จากนั้น วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปและแสดงออกมาในเชิงคุณ ภาพใน
รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
3) ข้อมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะห์จากผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตและให้คะแนนร่วมกับครูผู้สอน โดยใช้สถิติ
อย่างง่ายด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์ ในการตัดสิ น
ระดับคุณภาพของทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C ของนักเรียนดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย

3.26 - 4.00
2.51 – 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผลการวิจัย
1) ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
ปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แบ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 7 ขั้นตอน ใช้เวลาในการเรียนรู้ขั้นตอนละ 1 คาบ และใน
การทากิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จานวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 56 คน โดยมีเป้าหมายคือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการวิจัยเพื่อ สืบเสาะเรียนรู้ปัจจัยที่
จาเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพและความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBLโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL
มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.65, S.D. = 0.32)
2) ผลการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะ
4C ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าแบบ
ประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะ 4C ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องเชิง
เนื้อหา (IOC) ที่ระดับ 0.94 (S.D. = 0.13)
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3) ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน 4C ของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 2 โดยพบว่าระดับคุณภาพของ
การประเมินทักษะ 4C ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.94 (S.D. = 0.30) บ่งบอกว่ามีการพัฒนา
ทักษะ 4C ในอยู่ระดับดี
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4C) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายการประเมิน
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.1 การระบุปญ
ั หาจากการสังเกต
1.2 การตั้งสมมติฐาน
1.3 การกาหนดและควบคุมตัวแปร
1.4 การเสนอวิธีการแก้ปญ
ั หาและการออกแบบการทดลอง
1.5 การจาแนกประเภท
1.6 การลงความเห็นจากข้อมูล
1.7 การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
1.8 การตีความ หมายข้อมูลและลงข้อสรุป
2. ทักษะการสื่อสาร
2.1 ใช้การสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2.2 ความสามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบ
2.3 ฟังอย่างมีประสิทธิผล
2.4 การรับรูส้ ารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
3. ทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม
3.1 ความสามารถในการทางานอย่างได้ผล
3.2 ทางานด้วยระบบประชาธิปไตย รับผิดชอบร่วมกันและ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี
3.3 ความยืดหยุ่นและประนีประนอม
4. ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.1 คิดคล่องแคล่ว
4.2 คิดยืดหยุ่น
4.3 คิดริเริ่ม
4.4 คิดละเอียดลออ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน

คะแนน
เฉลี่ย ( )
2.64
2.50
2.94
3.00
2.50
3.53
1.68
2.00
3.00
3.02
3.09
3.00
2.85
3.15
3.39
3.32
3.53

0.56
0.50
0.34
0.00
0.50
0.70
0.76
0.00
0.00
0.11
0.74
0.80
0.73
0.81
0.10
0.76
0.61

ระดับการ
ประเมิน
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.32
2.68
2.88
2.53
2.97
2.35
2.94

0.72
0.25
0.87
0.81
0.51
0.94
0.30

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี

S.D.
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน 4C ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล โดยการนาคะแนนเฉลี่ยทักษะ 4C ของนักเรียนแต่ละคนมา
พิจารณาอีกครั้ง และนับความถี่ของจานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 4C ระดับต่าง
ๆ และวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าร้อยละ พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการทากิจกรรม
การเรียนรู้แบบ RBL ได้รับการพัฒนาทักษะ 4C ให้อยู่ในระดับดีมากจานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.9 ระดับดี จานวน 8 คน ร้อยละ 21.1 และในระดับพอใช้กับระดับปรับปรุง
มีจานวนเท่ากันคือจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ดังกราฟในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 4C ในระดับต่าง ๆ
เมื่อพิจ ารณาข้อมูล ใน ภาพที่ 2 จะพบว่านักเรียนส่ วนใหญ่ที่เข้าร่ว มในการ
ทดลองวิจัยครั้งนี้จานวนมากกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 ของจานวนนักเรียนทั้งหมดที่เป็น
กลุ่ มเป้ าหมาย สามารถพัฒ นาทักษะ 4C ให้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปได้ โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ RBL และจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากร่องรอยหลักฐาน
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงดังภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ได้จากการที่ได้คิดตั้งสมมติฐาน และกาหนดตัวแปรในการทดลองด้วยตนเองได้
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ภาพที่ 3 ร่องรอยการเรียนรู้ที่แสดงถึงการได้ฝึกคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครั้งนี้อธิบายได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL มีส่วนใน
การช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 4C ของผู้เรียนได้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL
ใช้ แ นวทางในการสื บ เสาะหาความรู้ โ ดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการวิจั ย เป็ น เครื่องมือในการน าไปสู่ การค้นพบความรู้ (บรรณรักษ์ และคณะ,
2562; สุธีระ, 2555) ในกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการวิจัย ฝึกการ
คิด ขั้ น สู ง ในการแก้ ปั ญ หา (รุ จิ ร าพร และคณะ, 2558) และจากตั ว อย่ า งจากร่ อ งรอย
หลักฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงดังภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์จากการที่ได้คิดตั้งสมมติฐาน และกาหนดตัวแปรในการทดลองด้วย
ตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL โดยมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะ
นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ยังแสดงถึงความสามารถในการคิด เพื่อออกแบบการ
ทดลอง ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง และสามารถจัดกระทาข้อมูลด้วยตนเองได้
แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้จะบ่งชี้ว่านักเรียนสามารถคิดเพื่อลงความเห็นจากข้อมูลอยู่ใน
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ระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นในการปรับปรุงวิธีการสอนในอนาคตผู้สอนอาจจะต้องออกแบบ
กิจกรรมที่เสริมทักษะการคิดเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ฝึกลงความเห็นจากข้อมูลมากขึ้น
หากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่ากระบวนการคิดในลักลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวมานั้น
ล้วนสัมพันธ์กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น (AAAS, 1967) ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนี้ บ่งชี้ว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ RBL นอกจากจะช่วยพัฒ นาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill) ให้แก่นักเรียนเรียนแล้ว
ยังสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการคิดเชิงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อีกด้วย
(บรรณรักษ์ และคณะ, 2562; บรรณรักษ์ และคณะ, 2561) และสอดคล้องกับปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็น “ผู้รู้วิทยาศาสตร์” (Science Literate
Person) ซึ่งมิได้หมายถึงเพียงแค่การสอนให้รู้จา หรือเข้าใจเนื้อหาของกฎและทฤษฏีต่าง ๆ
ที่นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้เคยศึกษาไว้แล้วเพียงอย่างเดียว หากแต่การรู้วิทยาศาสตร์ยัง
หมายถึงความเข้าใจในวิธีการของการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ด้วย (กาญจนา และคณะ, 2553; ลือชา, 2561)
ในขณะเดียวกัน ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนของการออกแบบทดลองนั้น
นักเรียนจะถูกผลักดันให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กันด้วย เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
กลุ่มจะมีการตั้งสมมติฐานเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชที่แตกกัน
บางกลุ่มก็จะทาการศึกษาปัจจัยของน้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในขณะที่บางกลุ่ม
ก็อาจจะศึกษาปัจจัยของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น โดยนักเรียนแต่ละ
กลุ่มจะได้รับอิสระให้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ในการออกแบบการทดลองที่ไม่ซ้า
กัน นักเรียนบางกลุ่มอาจจะเลือกใช้ต้นถั่วงอกในการทดลอง แต่บางกลุ่มอาจจะใช้ต้นพืช
ชนิดอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ภายในโรงเรียนมาทดลองก็ได้ โดยต้นพืชดังกล่าวจะต้องมีช่วง
อายุในการเจริญเติบโตที่สั้น เพื่อให้สามารถเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และทา
การทดลองเสร็จ ได้ทัน ตามกาหนด ดังนั้ น ด้ว ยการจัดกิจกรรมในสถานการณ์ดังกล่าวนี้
ผู้เรียนจะต้องคิดสร้างสรรค์ ทั้งคิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้จึงบ่งชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นี้สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นี้ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ทางานด้วยกันเป็นกลุ่ม (รูปที่ 4ก) เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานแบบร่วมมืออย่าง
เต็มที่ ผู้เรียนจะได้ทางานร่วมกันกับผู้อื่นแบบร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ช่วยกันนาพาให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผลการวิจัยปรากฏผลให้เห็น
ว่า การพัฒ นาทักษะการทางานแบบร่ ว มมื อ (Collaborative Skill) ของนั กเรีย น
กลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนสูงที่สุด นั่นคืออยู่ในระดับดีมาก ( = 3.39, S.D. = 0.10)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรฎา และคณะ (2560) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ RBL
สามารถ พัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
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ขณะเดียวกันผลการวิจัยยังบ่งชี้อีกว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารให้อยู่ในระดับดี รองจากทักษะการทางานแบบร่วมมือ ( = 3.02, S.D. = 0.11)
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ผลมาจากในระหว่ า งที่ ผู้ เ รี ย นช่ ว ยกั น ท างานปฏิ บั ติ กิ จ กรรม สมาชิ ก ในกลุ่ ม
จาเป็นต้องร่วมกันคิดร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล จึงต้องมีการสื่อสาร พูดอธิบาย
ตลอดจนต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือระหว่างผู้ที่ทางาน
ร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อทาให้การทางานของกลุ่มสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
ได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนจากการได้เขียนรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือผล
การทดลอง และมีการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อ ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนด้วย (รูปที่ 4 ข)
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อดแทรกธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ (Nature of Science) ในประเด็นที่สะท้อนถึงการทางานและสังคมของ
นั ก วิ ทยาศาสตร์ เ กี่ย วกั บ การสื่ อ สารทางวิ ทยาศาสตร์ ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของกิ จกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) (ศศิเทพ, 2556) เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ทาการศึกษา
ทดลอง และได้ ผ ลจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า มาแล้ ว ก็ ค วรจะมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ให้ แ ก่
สาธารณชนได้ รั บ ทราบและมี ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ในหลากหลายแขนงได้ วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็น
เชิงวิช าการ เพื่อจะได้มาซึ่งการพัฒ นาความรู้ที่ ถูกมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือต่อไป
(ชาตรี, 2555) นับว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถช่วยส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนในทุกมิติ

ภาพที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(ก) การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ข) การพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เนื้อหาใน
การเรียนรู้เรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช มาเป็นตัวอย่างในการทดลองวิจัยเบื้องต้น
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็ นหลักฐานข้อมูล หนึ่งที่ จ ะบ่งชี้ได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL
มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้าน 4C ได้แก่ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้
แม้ว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมาก
ทุกคนและทุกด้าน ทั้งยังมีพฤติกรรมในบางประเด็นของบางทักษะที่นักเรียนยังได้รับการ
พัฒนาได้ไม่เต็มที่ก็ตาม ทว่าในภาพรวมของการวิจัยได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
RBL ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีแนวโน้มที่ดีที่แสดงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะ 4C ให้อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามการปลูกฝังทักษะ 4C ในกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นั้นไม่มีรูปแบบขั้นตอนและบรรทัดฐานตายตัว ข้อเสนอที่รายงานในงานวิจัยนี้
ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนาผลจากการวิจัยนี้ไปปรับใช้ตามสถานการณ์
ในห้องเรียนและบริบทของโรงเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะ
1) แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาหลายแห่ ง จะมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning มากขึ้น แต่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ RBL นี้ยังนับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบ RBL สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ครูผู้สอนจึงควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงระดับช่วง
ชั้นและความสามารถตามวัยของผู้เรียนด้วยเพื่อให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง
และบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งนี้ อาจจะลดทอนขั้นตอนการวิจัยที่นามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในบางขั้นตอน หรือนากระบวนการวิจัยบางขั้นตอนมาใช้
ตามความยาก-ง่ายที่เหมาะสมกับระดับช่วงวัยของผู้เรียน ทั้งนี้จะต้องไม่ลดทอนขั้นตอน
การจัดกิจกรรมที่มากเกินไปจนทาให้นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะใด ๆ เลย
2) ในการพัฒ นาผู้ เรีย นให้ เกิดทักษะ ควรใช้เวลาในการทากิจกรรมฝึ กฝนหรือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขั้นสูง ได้แก่ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ การตั้งปัญหา หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนอาจจะ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีตัวอย่างการทดลองที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในคาบเรียนก่อน
หลาย ๆ ครั้ง แล้วจึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลอง และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนาทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาใช้ในสถานการณ์ที่ท้าทายมาก
ขึ้น

การส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทักษะ
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