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การสอนวิทยาศาสตรแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ เนนการเรียนรู 
แบบ Lab Approach  หรือ  Experimental Approach 

                                                                  โดย    รองศาสตราจารย ประวิตร ชูศิลป 
                                                                             คณะวิทยาศาสตรฯ  สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม 
                                                                             pravitshoo@hotmail.com 
1.  นําเรื่อง           
               โดยที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒  ไดกําหนดแนวทาง
ในการจดัการศึกษาไววา  ในการจัดการศกึษานัน้ ตองยดึหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนรู และพฒันาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   ซ่ึงในปจจุบนักไ็ดเปนที่ยอมรับ
และเปนนโยบายสําคัญของรัฐที่ตองการจะทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาของชาติในทุก ๆ ดานขึน้
ใหได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กค็ือ การปฏิรูปในดานการเรียนรู หรือวิธีการเรียนรู  ที่ตองการมุงเนนให
เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ยึด ผูเรียน เปนสําคัญ หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง(Child-centered)  
รวมทั้งตองการทําใหผูเรียน ได เรียนรู  ครบถวนทุกดานไปอยางมีความสุขดวย   ซ่ึงอาจกลาวไดวา  
ความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม  ก็คือ  จะทําให คุณภาพการศึกษา ของไทยเรามี
คุณภาพสูงขึ้น   หรือประชาชน คนไทย เปนคนที่มีคุณภาพสูงขึ้น  ดขีึ้น  สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสงบสุข สันติได  บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีศักยภาพในการ
แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนไดนั่นเอง     และแนวทางการจดั
การศึกษาตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกลาว
นั้น กใ็ชครอบคลุมสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับชัน้   
               และดวยเหตุทีว่ิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่งวิชาหนึ่งในโลกยุคปจจุบนั 
ประเทศตาง ๆ จึงไดกําหนดใหมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ขึ้นไวในทกุระดับชั้น 
ดังเชนในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของไทยนัน้ วิชาวิทยาศาสตร จัดเปน สาระการเรียนรู กลุม
หนึ่งในจํานวน สาระการเรียนรู ๘ กลุม ที่กําหนดไวตาม หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชแลว  การจัดการเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตร 
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการดงักลาวขางตนนั้น ยอมจะเปนไปไดโดยไมยากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกบัการจัดการเรยีนการสอน สาระการเรียนรู กลุมอื่น ๆ  เนื่องจากลักษณะของ
เนื้อหาวิชา  จะเอื้อตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางดีอยูแลว    
องคประกอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งทีจ่ะชวยทําใหการปฏิรูป การเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร สามารถ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตองการได กค็ือ ตัว ครู อาจารยผูสอน  ที่จําเปนจะตองมีความสามารถ
ทําใหผูเรียน ได เรียนรู อยางครบถวนจริง ตามหลักของการจัดการเรียนการสอนที่ดี  และใน
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ขณะเดียวกนั ผูเรียน  ก็ได เรียนรูไปอยางมีความสุขดวย สมกับที่ไดช่ือวา เปนครู อาจารย มืออาชพี 
หรือเปน ผูประกอบวิชาชีพชั้นสงู (Professional)    
 
2. การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ   จะตองเปนอยางไร? 
                วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือใหผูเรียนเปนศนูยกลางนั้น  อาจ
กลาวไดวา มาจากรากฐาน แนวความคดิของหลักการ “ การเรียนรู โดย การกระทํา ” หรือ Learning 
by  doing  ของนักปรัชญา และนักการศกึษาชาวอเมริกนัที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรบัแพรหลายกนั
ทั่วโลก คือ จอหน  ดิวอ้ี (John Dewey , 1859-1952)     ซ่ึง ก็ไดมีการเรียนการสอนในสถาบันการ
ผลิตครูของไทยเรามานานแลว โดยอาจมีช่ือเรียกที่แตกตางกันไปบาง   แตหลักการโดยสรุปก็คือ 
การจัดใหผูเรียนไดมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได  
สําหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น จะม ี วิธีการสอน  (หรืออาจเรียกวา วิธีการเรียนรู  ก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวาจะพิจารณาจากบทบาทของตัว ผูสอน  หรือตัว ผูเรียน) ที่สอดคลองกับหลักการขางตน
อยูหลายวิธี ทีอ่าจเรียกชื่อและมีรายละเอียดที่แตกตางกนัไปบาง ดังตวัอยางเชน   การสอนแบบการ
ทดลอง (Experimental approach) , การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (Inquiry approach) ,  การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน (Investigation approach),   เปนตน    

 
 

                  ในการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังกลาวนี้ มิไดทําใหบทบาทและ 
ความสําคัญของครูอาจารยผูสอนลดลงไปแตประการใด เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
เพื่อใหผูเรียนมีบทบาทและเรียนรูดวยตนเองมากนั้น จะตองเปนการเรียนรู อยางครบถวนจริงและ  
ตองเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตองการดวย  เพราะถึงแมวา จะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
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แลว สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนไปอยาง สนุกสนาน มีความสุข ไดก็ตาม แตถาไมไดทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูในสิ่งท่ีเปนจดุมุงหมายหลักท่ีกําหนดไวจรงิๆ แลว ก็ยอมเปนความสญูเปลา และไมมี
คุณคาตอการจัดการศึกษาแตอยางใด การจดัเรียนการสอนที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ได
อยางครบถวนจริงตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาจงึตองถือเปนเรื่องสําคัญมากที่สุดเปนอันดบั
แรก   แตสําหรับครู อาจารย มืออาชีพ หรือที่จะไดช่ือวาเปนผูประกอบวิชาชีพชัน้สูง นัน้ ยอม
จะตองสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางครบถวนและเรียนรูอยางมีความสุข ไปพรอม ๆ กันดวย 
 
3. จุดมุงหมายในการจัดการศึกษา กับ การเรียนรู สัมพันธกันอยางไร ?     

                เพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองตรงกันของหลักวิชาในการกาํหนด จุดมุงหมายของ
การจัดการศึกษา ของชาติในภาพรวมทั้งหมด   หรือเฉพาะเจาะจงลงไปในการจัดการเรียนการ
สอนของแตละวิชาก็ตาม  ลวนตองการพฒันาคนใหเกดิการเรียนรู  หรือ เจริญงอกงาม สมบูรณ   
ครบถวนทุกดาน ผูเขียนใครขออางถึงหลักการดังตอไปนี ้  

          3.1 จาก แนวพระราชดําริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ              
                  ที่ไดพระราชทานแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไววา  การศึกษา จะตองประกอบดวยสวน   
                  สําคัญ   สองสวน คือ  สวนที่เปนความรูเชิงวิชาการ   หรือ   Academic learning  กับสวนที่เปนการ 
                  พัฒนาจิตใจ  หรือ  Spiritual  development     (จาก หนังสือ กินรี   วารสารรายเดือนของ  บริษัท   
                  การบินไทย จํากัด (มหาชน)    ฉบับประจําเดือน    มกราคม ๒๕๔๒  หนา ๑๗) 
            3.2 จาก พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดกําหนดไวในมาตราตาง ๆ วา   

มาตรา ๖     การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปน มนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย จิตใจ     
 สติปญญาความรู และคุณธรรม   มาตรา ๒๓   การจัดการศึกษา ตองเนนความสําคัญทั้งความรู 
คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู   มาตรา ๒๘   สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  
ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบตอสังคม     

             3.3  จาก หลักวิชาครู      กลาวโดยสรุปไดวา  จุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษา หรือ การจัดการเรียน 
                      การสอนนั้น   ก็เพื่อตองการ  ทําใหผูเรียนไดเกิด การเรียนรู  หรือ เจริญงอกงาม    ครบถวนทั้ง  ๓  
                       ดาน ซึ่งไดแก  ( =   CAP ) 
                                                 - ดานความรู-ความคิด    หรือ  พุทธิพิสัย  (Cognitive domain )        
                                                 -  ดานความรูสึก-สํานึก    หรือ จิตพิสัย     (Affective domain )         
                                                 -  ดานทักษะปฏิบัติ     หรือ ปฏิบัติพิสัย    (Psychomotor domain)                     
               จะเหน็ไดวา ทั้งขอ 3.1 ถึง 3.3 ดังกลาวนี้ จะสอดคลองตรงกันทุกประการ กลาวคือ การ
จัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอน  จะมีจดุมุงหมายหลัก เพื่อพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรู 
หรือเจริญงอกงามครบถวนทุกดาน  ทั้งเปนคนเกง และเปนคนดี   หรือใหเรียนรู  เจริญงอกงามทั้ง
ดานวิชาการและดานจิตใจ                 
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                คําวา การเรียนรู (Learning) ตามหลักวิชาครูหรือวิชาการศึกษา นั้น หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม(ซ่ึงอาจเปนทั้งการเรียนรูในทางทีด่ีงามและในทางที่ไมพึงประสงคก็ได)แต
สําหรับ การเรียนรู ในทาง การศึกษานัน้จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เฉพาะในทางทีด่ี
งามและพงึประสงค เทานั้น สมกับคําที่วา  การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม (Education is  growth)        
ใครขอขยายความและยกตวัอยางไวใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา ถายึดจุดมุงหมายหลักในการจัดการศกึษา 
หรือการจัดการเรียนการสอนดังไดกลาวแลวนั้น คําวา การเรียนรู กับ การเจริญงอกงาม  จะสามารถ
ใชแทนกันไดอยางสมบูรณ การมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับ องคความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงไดแก 
ขอเท็จจริง (Fact)  ความคิดรวบยอด (Concept)  หลักการ(Principle) ทฤษฎี (Theory)และกฎ (Law)
ถือเปน การเรยีนรูดานพุทธิพิสัย    เมื่อกาํหนดใหตองทําการทดลอง ผูเรียนกจ็ะเกดิการเรียนรูดาน 
ปฏิบตัิพิสัย เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ การ หยบิ จับ ใชเครือ่งมือที่เกี่ยวของ  จนนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองมาสรุปผลที่ตองการศึกษาได  จุดมุงหมายดานปฏิบตัิพิสัย นีก้็คือการทําใหผูเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงจะมีอยูหลายทักษะถาหากไมจัดใหผูเรียนไดทําการทดลอง ดวย
ตนเองแลว ผูเรียนจะไมเกิดทักษะ(หรือเรียนรู)ได และยังจะไปมีผลทําใหการเรยีนรูดาน จิตพิสยั 
เกิดขึ้นไดยากอีกดวย โดยเฉพาะในขัน้การนําเสนอผลการทดลองและการอภปิรายหลังการทดลอง 
จะทําใหไดเรียนรูขอผิดพลาด(Error)ในการทดลองที่เปนไปได  วิธีการทดลองที่อาจทําตางกันไป 
เขาใจเหตุผลวา เพราะเหตุใด ผลการทดลองที่ตนทําไดจึงเทากนัหรือไมเทากันกับของกลุมอื่น ๆ 
เหลานี้ จะมีสวนในการสรางคุณลักษณะของการเปนผูมี เจตคติทางวิทยาศาสตร ขึ้นในตัวผูเรียนได
ทีละนอย ๆ   ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูหรือเจรญิงอกงามดานจิตพิสัย นัน่เอง  การเรียนรู
ดานจิตพิสัยนีย้ังรวมถึงความสนใจ (Interest) ความซาบซึ้ง(Appreciation)  คานยิมและความเชื่อ 
(Value & Belief)  ซ่ึงเปนคณุลักษณะ ที่เกิดขึ้นในจิตใจดวย  ( ประวิตร ชูศิลป,  2542)     การสอน
แบบ Lab approach จึงมคีวามเหมาะสมเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูครบถวน
ทุกดาน  กลาวคือ ชวยใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาวิชาหรือองคความรูลึกซึ้งมากขึ้น(ดานพุทธิพิสัย) 
ฝกฝนให เกดิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ดานปฏิบัติพิสัย) และสรางเสริมคุณลักษณะที่ดี
งามทางจิตใจใหเกิดขึน้ในตัวผูเรียน(ดานจิตพิสัย)ไดเปนอยางดี        
                ดังนัน้ หนาที่หลักสําคัญของครูอาจารยก็คือ ตองทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูครบถวน
ทุกดานเปนหลักการสําคัญอันดับแรก    การเรียนการสอนที่ไปยดึเอาขอสอบเขาโรงเรียน หรือ
ขอสอบเขามหาวิทยาลัยมาเปนจุดมุงหมายหลักในการสอน  จนละเลยจดุมุงหมายของการจัด
การศึกษาขางตน จึงถือเปนความสับสน และเปนอวิชชาในวงการศึกษาและของผูมีอาชีพครูสวน
หนึ่ง ที่ไมยึดหลักวิชาชีพของตัวเอง    
 
4.  องคความรูทางวิทยาศาสตร ไดมาอยางไร ? 
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                ในการจัดการเรียนการสอน หรือทําหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรทุกสาขาในปจจุบัน จะมี
ขอจํากัดและปญหาที่ตองถกเถียงกันมากประการหนึ่งก็คือ  จะเลือกเนือ้หาวิชาเรื่องอะไรบาง มา
สอน   หรือบรรจุไวในหลักสูตร เพื่อใหเหมาะสมกับเวลา และวฒุิภาวะของผูเรียน?  เพราะปริมาณ
ความรูทางวิทยาศาสตรในวนันี้มีมากกวาในอดีตกาลที่ผานมาอยางมากมาย  และในอนาคตตอไป ก็
จะยิ่งมเีพิ่มมากขึ้น ๆ อยางแนนอน แตเวลาที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตรใน
โรงเรียนนั้นกจ็ะยังคงมีอยูเทาเดิม  การเลือกเนื้อหาวิชาที่เปนแกนหลักสําคัญจริง ๆ  มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนหรือกําหนดไวในหลักสูตร จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง โดย เนื้อหาวชิา
(Subject matter) หรือ สาระการเรียนรู ที่เลือกมานั้นจะเปนเพยีง สื่อ หรือ ตัวกลาง(Medium)ที่ใช
สําหรับทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูตามจดุมุงหมายทีก่ําหนดไว (ซ่ึงกอ็าจยังมีเนื้อหาเร่ืองอื่นๆ อีก ที่
สามารถจะใชเปนสื่อกลางแลวทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเชนเดียวกนั) เนื้อหาวิชาดังกลาวนี้ ก็คอื 
องคความรูทางวิทยาศาสตร นั่นเอง องคความรูเหลานี ้ จะมีนยิาม และขอจํากัดเฉพาะอยูในตัวเอง  
ดังเชน ขอเท็จจริง  และความคิดรวบยอด ซ่ึงเปนองคความรูที่ยังไมซับซอนไดมาจากการสังเกต
และพิสูจนยืนยันวาถูกตองจริงแลวในขณะนั้น กย็ังอาจเปลี่ยนแปลงไดหรือไมเปนความจริงอกี
ตอไปถาหากมผีลการสังเกตที่ถูกตองกวามาหักลาง   ที่มาขององคความรูทางวิทยาศาสตรในอดตี
สวนใหญ จะมีที่มาจากปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตวัมนุษย   ความอยากรูอยากเหน็
และความฉลาดของมนุษย ทําใหเกิดขอสงสัยหรือครุนคิดที่จะตอบคาํถามที่เกิดขึ้น ตั้งแตคําถามที่
งายที่สุดคือ มีอะไรเกิดขึ้น? เกิดขึ้นท่ีไหน?  จนถึงคําถามที่จะตอบไดยากที่สุด คือ ปรากฏการณนั้น
ทําไมจึงเกิดขึน้ และเกิดขึน้ไดอยางไร?   ดังแบบจําลองตอไปนี้  (สุวัฒก นิยมคา, 2531)    
 
  
      
                                         
            อะไร                                      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                               ขอเท็จจริง 
             ท่ีไหน                                                           (วิจัย)                                        แนวคิดหรือความคิดรวบยอด 
             เม่ือใด                                                                                                                              หลักการ 
             ทําไม                                                                                                                          ทฤษฎี และกฎ 
             อยางไร                                                                                                        
                                                    ท่ีมาขององคความรูทางวิทยาศาสตร 
 
 วิธีการใชทักษะตางๆอยางเปนลําดับขั้นและเปนระบบในการศึกษานีก้็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific method) หรือวิธีการแหงปญญา(Method of intelligence)นัน่เอง  ในกรณทีี่เปนการศึกษา
เร่ืองที่ซับซอน มีตัวแปรมากขึ้นก็จะเปน การวิจัย (Research)    มีผลทําใหได องคความรู รวมทั้ง

  ปรากฏการณธรรมชาติ  
   (Natural  phenomenon) 

วิธีการทางวิทยาศาสตร
      (Scientific method) 

องคความรูทางวิทยาศาสตร 
(Body of  scientific knowledges) 
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การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ  ดังที่ไดตกทอดเปนมรดกทรัพยสินทางปญญาของมนุษยชาต ิสะสม 
เพิ่มพูน  และตอเนื่องมาจนถงึทุกวันนี้   
                องคความรูทางวิทยาศาสตรที่มปีรากฏอยูในวารสารทางวชิาการ(Journal) และตาํราเรียน 
(Textbook)ทั้งหลายนั้น   หากพิจารณาโดยทั่วไปแลว  ก็จะประกอบดวยสวนที่เปน     ขอเท็จจริง  
  ความคิดรวบยอด    หลักการ    ทฤษฎี และกฎ    ซ่ึงเราสามารถเรียนรูไดโดยไมจําเปนตองเขา 
ช้ันเรียน หรือปฏิบัติการทดลองเลยก็ได ซ่ึงเปนการเรียนรูในดานพุทธิพิสัยเปนหลัก     นอกจากนี้ 
ในปจจุบนัยังไดมีการจัดลําดบัความสําคัญของสิ่งที่ตองการหรือประสงคจะใหผูเรียนไดเกดิการ
เรียนรู และตดิตัวผูเรียนไปมากยิ่งกวา การไดเรียนรูตวัองคความรูเสียอีก คือ ตองการใหคดิเปน 
จนถึงขั้นเกดิ ปญญา (= ความฉลาด เกิดแตเรียนและคิด)   และเรียนรูที่ถึงระดับขั้นนํามาใชในการ
ดําเนินชวีิตประจําวันหรือมีความหมายกับชวีิตดวย      ดังที่มีผูเรียกวา   การไตขัน้บันไดของความรู  
( Climbing   the knowledge ladder) ขางบนนี้ (Borbogna , 2001 )    
                                                                                                   Meaning of life 
                                                                                                      Wisdom 
                                                                                         Knowledge 
                                                                               Information 
                                                                                   Data 
                                                                           Bits                                
                                                          ขั้นบันไดของความรู 
 ทั้ง บิท(Bits)  ขอมูล(Data)    และขาวสาร  หรือสารสนเทศ (Information) นั้น ยังไมถือเปนความรู 
(Knowledge)   การเรียนที่ทาํใหเกิดหรือไดปญญาหรือความฉลาด (Wisdom) และมีความหมายกบั
ชีวิต(Meaning of life)นั้นจะเปนการเรียนรูที่มีความสําคัญยิ่งกวาการมแีคเพียงขัน้ความรู เทานั้น ซ่ึง
ก็จะสอดคลองตรงกับผลที่ไดจากการสอนแบบ Lab approach ท ี่จะทําใหผูเรียนไดทั้งองคความรู  
และ กระบวนการ นั่นเอง 
 
5.  สรุปทายเรื่อง 
              การเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตรแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
นั้น  สามารถจะทําไดหลายวธีิการหรืออาจเรียกชื่อวิธีการแตกตางกันไปบาง  แตหลักการสําคัญ ก็
จะเนนตรงที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ทั้งนี้ครู อาจารย ผูสอน
จะตองยดึจดุมุงหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการทําใหผูเรียน ไดเกดิการ เรียนรู หรือ เจริญงอก
งาม ครบถวนทุกดานไปพรอม ๆ กัน หรือเกิด ปญญา เปนหลักชัยไวเปนอันดับแรก     การทําให
ผูเรียนไดเรียนรูหรือเจริญงอกงามอยางครบถวนทุกดานจะมีความสําคญัที่สุด    และจะสําคัญยิ่งกวา  
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ผูเรียนสนุกสนานแตไมไดเรียนรูอะไร  หรือเรียนรูไปแบบผิด ๆ ซ่ึงก็คือไมไดเรียนรู (Unlearned) 
อีกทั้งยังทําใหส้ินเปลืองเวลาไปโดยเปลาประโยชน     แตอยางไรก็ตามถาเปนครู อาจารยที่ดี  และ
เปนครูมืออาชีพนั้น   ยอมจะตองสามารถทําใหผูเรียน ไดเรียนรูไปอยางมีความสุขดวย   
                วิธีการสอนแบบ  Lab approach หรือ Experimental approach  ก็จะเปนวิธีการสอนที่
สอดคลองกับหลักการเรียนรูที่ตองการขางตนไดเปนอยางดี    และใครขอกลาวเพิ่มเติมไว ณ ทีน่ี้วา   
ในการจดัการเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตรในโรงเรียนนั้นยอมจะไมสามารถใชวิธีการสอนเฉพาะ
แตเพยีงแบบใดแบบหนึ่งเทานั้นมาใชในการสอนทุกเรื่องทุกตอนไดตลอดเวลาเสมอไป   ในบาง
เร่ือง บางตอน วิธีสอนแบบบรรยาย ก็จะยังจําเปนและใชไดดีเชนกัน  หรือในบางเรื่อง บาง
สถานการณ  วิธีสอนแบบสาธิตใหดู ก็อาจจะเหมาะสมกวาการใหนกัเรียนทําเอง   การรูจัก เลือก
วิธีการเรียนการสอนที่จะชวยใหเด็ก หรือผูเรียน ที่มีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual   
difference) ไดเรียนรูอยางครบถวนทุกดาน และเรียนรูไปอยางมีความสขุดวยนั้น  จึงเปนเรื่องที่ตอง
อาศัยความสามารถและประสบการณของครู อาจารย ผูสอนมืออาชีพโดยแท    
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