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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อ 1) สังเคราะหAองคAความรูHในการกําหนดกลุMมสาระ       
การเรียนรูHวิทยาศาสตรA 2) สังเคราะหAองคAความรูHในการเขียนมาตรฐานการเรียนรูHกลุMมสาระ    
การเรียนรูHวิทยาศาสตรAในรูปแบบตMางๆ 3) เปรียบเทียบองคAความรูHการกําหนดกลุMมสาระ      
การเรียนรูHวิทยาศาสตรAและการเขียนมาตรฐานการเรียนรูHของประเทศตMางๆกับประเทศไทยโดย
การวิจัยเอกสารจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุMมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรA
ของ 4 ประเทศ ที่ไดHจากการเลือกแบบเจาะจงไดHแกM สหรัฐออเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดAและ การสุMมตัวอยMางแบบแบMงเปWนช้ันภูมิ จํานวน 6 รัฐ การวิเคราะหAขHอมูลใชH         
การวิเคราะหAเนื้อหาจากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่เปWน   
กลุMมตัวอยMาง 
          ผลจากการวิจัย พบวMา 1) องคAความรูHที่นํามากําหนดกลุMมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรA 
เปWนความรูHวิทยาศาสตรA สาขาวิชาของวิทยาศาสตรA กระบวนการทางวิทยาศาสตรAและ
ความสัมพันธAของวิทยาศาสตรA เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลHอม 2) การเขียนมาตรฐาน       
การเรียนรูHกลุMมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรA จะเขียนเพื่อกําหนดความคาดหวังที่ผูHเรียนตHองรูHและ
มีความสามารถทําไดHเมื่อเรียนจบซึ่งการเขียนมาตรฐานการเรียนรูHของแตMละประเทศมี 3 แบบ 
คือมาตรฐานการเรียนรูHชMวงช้ัน มาตรฐานการเรียนรูHช้ันป�และมาตรฐานการเรียนรูHแบบผสม      
3) องคAความรูHที่ นํามากําหนดกลุMมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรAของไทยและตMางประเทศ           
มีบางสMวนที่คลHายกัน บางสMวนแตกตMางกัน การเขียนมาตรฐานการเรียนรูHของประเทศไทยเปWน
แบบผสมซึ่งมีรายละเอียดแตกตMางจากประเทศอื่นและเริ่มจากระดับช้ันประถมศึกษาป�ที่ 1    
สMวนประเทศอื่นๆ เริ่มจากระดับอนุบาล 
           คําสําคัญ: มาตรฐานการเรียนรูHวิทยาศาสตรA  หลักสูตรตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

                                                           
1 รองคณบดีฝ_ายวิชาการและวิจัย  คณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) synthesize knowledge of strands in science 

substance.  2) synthesize method of  learning standard writing in science substance and     
3) compare  knowledge in science substance and learning standard writing of Thailand and 
other countries. This research was documentary research by purposive sampling of core 
basic education document from United State of America , Canada , Australia and New 
Zealand , and stratified random sampling of 6 States. The data were collected and analyzed 
by content analysis from core basic education of various country. 

The research reveal that 1) the knowledge that create strands in science substance 
were science content , the field of science, science  process skill and relationship of science , 
technology , social and Environment which different from each country 2) the learning 
standard writing was in order to create  learning outcomes that students should know and be 
able to do and in each country have 3 type such as grade level indicators , interval 
indicators and integrated between both of its. The knowledge that create science subject in 
Thailand and other countries were same as and different in some part of contents. The 
writing of learning standard of Thailand were integrated between interval and grade level 
indicators which have detail different from others country and beginning from  1st grade  but 
other country beginning  from   pre-primary  grade. 

Keywords : science learning standard , standard-based curriculum, basic education 
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บทนํา 
           หลักสูตรมีความสําคัญอยMางย่ิงตMอการจัด
การศึกษา เพราะเปWนสิ่งท่ีกําหนดเปnาหมายและ
กรอบทิศทางท่ีจะทําใหHการจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุMงหมายท่ีต้ังไวHและดHวยเหตุท่ีโลก    
มีการเปลี่ยนแปลงอยูMตลอดเวลาท้ังดHานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เกิดนวัตกรรมและวิทยาการ
ใหมMๆ อยูMเสมอ หลักสูตรจึงตHองมีการปรับปรุง
พัฒนาไมMหยุดน่ิง เพื่อใหHสามารถพัฒนาคนในชาติ
ใหHดํารงชีวิตและกHาวทันตMอการเปลี่ยนแปลงตMางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคปpจจุบัน ซึ่งหลายประเทศพัฒนา
ระบบการศึกษาของตนเองเขHาสูMชMวงการปฏิรูป
การศึกษาบนฐานของการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน (Standard-based curriculum) เนื่องจาก 

1. มาตรฐานแสดงถึงสิ่งท่ีผูHเรียนควรรูH 
และสามารถทําไดH 

2. มาตรฐานเปWนการบรรยายคุณลักษณะ
หรือความคาดหวังในความสําเร็จตามคําจํากัดความ
ของเกณฑAความสามารถท่ีเปWนไปไดHจริง 

3. มาตรฐานเปWนความคาดหวังท่ีมีตMอ
ผูHเรียนทุกคนท่ีระบุไวHอยMางชัดเจน นําไปสูMกิจกรรม
การเรียนรูH หรือกระบวนการ และความสามารถ
ตามมาตรฐานท่ีตHองการ (Stiggins. 2000; 
Marzano and Kendall. 1996) โดยแตMละประเทศ
ตHอ งมี กา รกํ าหนดมาตรฐานกลาง  ซึ่ ง เ ปW น
ขHอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพท่ีพึงประสงคA เพื่อใหH
ทHองถิ่นนําไปใชH เปWนกรอบในการจัดหลักสูตร
การศึกษา ดังท่ี นาตยา  ปwลันธนานนทA (2545) 
กลMาวถึงมาตรฐานหลักสูตรไวHวMา 
 ประ เทศ ท่ีมี การกระจาย อํานาจใหH 
ทHองถิ่นจัดการศึกษาเอง จําเปWนท่ีจะตHองกําหนด
มาตรฐานไวHเพื่อสรHางหลักประกันใหHคนในประเทศ
วM าระบบการศึกษา ท่ีจัด ใหHกั บผูH เ รียนทุกคน          
มีมาตรฐาน ดHวยการกําหนดมาตรฐานหลักสูตร
กลุMมวิชาตMางๆ 

 วิทยาศาสตรA เปWนกลุMมวิ ชา ท่ีมีความ
เกี่ยวขHองกับชีวิตของทุกคนในโลกสมัยใหมM ซึ่งเปWน
โลกท่ีเปWนสังคมแหMงการเรียนรูH (Knowledge  based 
society) ทุกคนจึงจําเปWนตHองไดHรับการพัฒนาใหHรูH
วิทยาศาสตรA (Scientific literacy for all) เพื่อใหH    
มีความรูHความเขHาใจเกี่ ยวกับธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยAสรHางขึ้น ตลอดจนนําความรูHไป
ใชHอยMางมี เหตุผล (สถาบันสMง เส ริมการสอน
วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี (สสวท.) 2546: 1; 
Collete; & Chiappetta. 2001: 30) ทุกประเทศ   
จึงใหHความสําคัญกับการศึกษาดHานวิทยาศาสตรA
เพราะเปWนยุทธศาสตรAในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยA ดHวยการจัดแหลMงเรียนรูHทางวิทยาศาสตรA
และเทคโนโลยีท่ีหลาก หลายเพื่อเปwดโอกาสใหHมี
การแสวงหาความรูHอยMางเสมอภาค มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูHใหHไดHมาตรฐานทัน
ตMอความกHาวหนHาของโลก แตMขHอมูลจากโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (Programme  for  
International  Student   Assessment: PISA)  ของ
องคAกรเพื่อความรMวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Organization  for  Economic  Co-operation  and  
Development  : OECD) ท่ีผMานมาถึงปpจจุบัน พบวMา
วิชาวิทยาศาสตรAมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวMามาตรฐาน
โดยในป� ค.ศ. 2012 คะแนนเฉลี่ยนHอยกวMาประเทศ
ในเอเชียไดHแกM จีน     สิงคAโปรA ญี่ปุ_น เกาหลี และ
เวียตนาม สMวนในยุโรปไดHแกMฟwนแลนดA แคนาดา 
เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนดAและสหรัฐอเมริกา
(สสวท.: 2556)  นอกจากน้ีจากการประเมิน
ผล สัมฤท ธ์ิทา งการ เ รี ยนคณิตศาสตรA และ
วิทยาศาสตรAนานาชาติโครงการศึกษาแนวโนHม 
การจัดการศึกษาคณิตศาสตรAและวิทยาศาสตรA 
ระดับนานาชาติ (Trends in International Mathematics 
and Science Study :TIMSS) ซึ่งเปWนโครงการ
ประเมินผลของสมาคมนานาชาติ ปรากฏผลวMา 
นักเรียนไทยมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย ตํ่ากวMา
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คะแนนเฉลี่ยนานาชาติ (Michael O. Martin; & et 
al. 2000 : 38-105) ถึงปpจจุบัน ค.ศ. 2011 
(สสวท.; 2556) 
            การสัง เคราะหAการจัดทํามาตรฐาน   
การเรียนรูHวิทยาศาสตรAในหลักสูตรตามมาตรฐาน
ของตMางประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปWน
การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะทําใหHไดHขHอมูลวMาประเทศ
ท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูHมีวิธีการ  
การลําดับเนื้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรูH
ของหลักสูตรท่ีกําหนดทิศทางในการพัฒนาผูHเรียน
ใหH เปWนไปตามมาตรฐานอยMางไร เพื่ อ เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขMงขันดHานวิทยาศาสตรAและ
เทคโนโลยีของนักเรียนไทย  ท้ังน้ียังไมMมีผูHใดทําวิจัย
ในลักษณะน้ีไวH   ผลของการวิจัย น้ีจะชMวยใหH     
การพัฒนาหลักสูตรสาระการรูHวิทยาศาสตรAตาม
มาตรฐานของไทยมีขHอมูลพื้นฐานของตMางประเทศ
มาเปWนแนวทางในการกําหนดสาระและมาตรการ
เรียนรูHวิทยาศาสตรAของประเทศไทยใหHทัดเทียม
นานาอารยประเทศตMอไป 

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
        1. สังเคราะหAองคAความรูHการกําหนดกลุMม
สาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรA  
         2 . สั ง เค รา ะหA อ ง คA ค ว าม รูH ก า ร เ ขี ย น
มาตรฐานการ เ รียน รูH ก ลุM มสาระการเ รียน รูH
วิทยาศาสตรAรูปแบบตMางๆ  
         3. เปรียบเทียบองคAความรูHการกําหนดกลุMม
สาระการเ รียนรูH วิทยาศาสตรAและการเขียน
มาตรฐานการเรียนรูHของประเทศตMางๆกับประเทศ
ไทย   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
         ในการวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชHในการวิจัย 
คือ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุMมสาระการเรียนรูH

วิทยาศาสตรA ท่ีไดHจากการเลือกแบบเจาะจงจาก  
4 ประเทศ ไดHแกMอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนดA และ นํามาทําการสุMมตัวอยMางแบบ
งMายจํานวน 3 รัฐ ไดHแกMรัฐออนแทริโอ (Ontario) 
ประเทศแคนาดา รัฐวิคตอเรีย (Victoria) ประเทศ
ออสเตรเลียและ ประเทศนิวซีแลนดAใชHหลักสูตร
เดียวกันทุกรัฐ   และการสุMมตัวอยMางแบบแบMงเปWน
ช้ันภูมิ ไดHแกM ประเทศสหรัฐอเมริกาไดHแกMรัฐไวโอมมิง 
(Wyoming) รัฐลุยเซียนา (Louisiana ) และรัฐ
อินเดียนา (Indiana)  

 ตัวแปรทีใ่ช�ในการวิจัย 
        องคAความรูHการกําหนดกลุMมสาระการ
เรียนรูHวิทยาศาสตรA และการเขียนมาตรฐานการ
เ รียน รูH วิ ทยาศาสตรA  สํ าห รับห ลัก สูตรตาม
มาตรฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ตMางประเทศ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือการวิจัยเปWนแบบสรุปสาระ  
การเ รียน รูH และ รูปแบบการเขียนมาตรฐาน       
การเรียนรูH  มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาขHอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและปรัชญาของ
หลักสูตรตามมาตรฐาน มาตรฐาน การเรียนรูH
วิทยาศาสตรA ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังของ
ตMางประเทศและประเทศไทย จากตํารา เอกสาร
หลักสูตร ดุษฎีนิพนธA และการสืบคHนหลักสูตรการ
สื บคH นห ลั ก สู ต รก า ร ศึ ก ษา ขั้ นพื้ น ฐ า นข อ ง
ตMางประเทศจากเครือขMายอินเทอรAเนต 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นดําเนินการวิจัยโดย    
การกําหนดประชากรและกลุMมตัวอยMาง ขอบขMาย
สาระของการศึกษาสังเคราะหA  เปรียบเทียบ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร แ ป ล  วิ เ ค ร า ะ หA 
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เ ป รี ยบ เ ที ยบแล ะส รุปห ลั ก สู ตรกา ร ศึ กษา          
ขั้นพื้นฐานของตMางประเทศและประเทศไทย 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง
ผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนํา
ผลการวิจัยใหHผูHทรงคุณวุติตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Index of Item Objectives Congruence: 
IOC) ซึ่งมีคMา0.67-1.00และใหHคําแนะนํา 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นสรุปและนําเสนอผลการวิจัย
ใหHสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

รวบรวมข�อมูล 

ผูHวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขHอมูลดังน้ี 
   1.  สืบคHนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของตMางประเทศกลุMมสาระ
การเรียนรูHวิทยาศาสตรAจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมวิทยาศาสตรAของตMางประเทศบนเครือขMาย   
อินเทอรAเนต              

2. แปลสรุปและนําเสนอขHอมูลเปWน
เชิงบรรยายโดยมีตารางประกอบ ตามวัตถุประสงคA
ท่ีตั้งไวH  

การวิเคราะห�ข�อมูล 

           ใชHการวิเคราะหAเนื้อหา (Content  Analysis) 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคAของการวิจัยไดHดังตMอไปน้ี  

 1. การกําหนดสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรAมีดังน้ี 
ตารางท่ี 1 การกําหนดสาระการเรียนรูHวิทยาศาสรAของประเทศตMางๆ 
 

รัฐ / ประเทศ สาระ 
ไวโอมมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา สาระหลักเปWนการรูHเร่ืองวิทยาศาสตรA (Science Literacy) สาระ

ยMอยเปWนสาขาของวิทยาศาสตรA  
ลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สาระหลักระดับอนุบาล ถึงระดับ 8 มี 5 สาระ เปWนเร่ืองทักษะ

และธรรมชาติของวิทยาศาสตรA 1 สาระ สMวนสาระท่ี 2–5 เปWนสาขาวิชา
ของวิทยาศาสตรA สMวนสาระยMอยเปWนองคAความรูHของวิทยาศาสตรA  

ระดับ 9–12 มีสาระหลัก 7 สาระ 
อินเดียนา ประเทศอเมริกา สาระหลักระดับอนุบาล ถึงระดับ 8 มี 5 สาระ สาระท่ี 1 และ 2 

เปWนธรรมชาติของวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี สาระท่ี 3–5 เปWนสาขา 
วิชาของวิทยาศาสตรA แตMละสาระมีสาระยMอย  

ระดับ 9-12 เปWนมาตรฐานการเรียนรูHของรายวิชา 4 รายวิชา   
แตMละรายวิชามีสาระหลักและสาระยMอย 
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รัฐ / ประเทศ สาระ 
ออนแทริโอ ประเทศแคนาดา ระดับ 1-8 มี 4 สาระ เปWนองคAความรูHทางวิทยาศาสตรAท้ังหมด 

สMวนสาระยMอยของแตMละสาระเปWนแนวคิดวิทยาศาสตรAเทคโนโลยีสังคม
และสิ่งแวดลHอม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรA และมโนทัศนAของ
วิทยาศาสตรA  

ระดับ 9-10 มี  5  สาระ สาระ ท่ี  1 เปWนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรAและการสํารวจอาชีพ สาระท่ี 3-5 เปWนสาขาวิชาของ
วิทยาศาสตรA แตMละสาระยMอยมีรายละเอียดเหมือนระดับ 1-8  

ระดับ 11-12 เปWนมาตรฐานของรายวิชาชีววิทยา 
วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ทุกระดับมีสาระหลัก 2 สาระ คือ  

1. ความรูHและความเขHาใจวิทยาศาสตรA  
2. วิทยาศาสตรAและการทํางาน 

ประเทศนิวซีแลนดA ทุกระดับมี 5 สาระ สาระท่ี 1 เปWนองคAความรูHของวิทยาศาสตรA 
สาระท่ี 2-4 เปWนสาขาวิชาของวิทยาศาสตรA และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรA 

 

2. การเขียนมาตรฐานการเรียนรูH มีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 2 การเขียนมาตรฐานการเรียนรูHวิทยาศษสตรAของประเทศตMางๆ 

รัฐ / ประเทศ การเขียนมาตรฐานการเรียนรู� 
ไวโอมมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนมาตรฐานการเรียนรูHอยูMภายใตHสาระและเปWนมาตรฐานชMวงช้ัน มี 3 

ชMวงช้ัน คือ K-4,G5-8 ,G9-12  
ลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนมาตรฐานการเรียนรูHอยูMภายใตHสาระและระดับ K-G8 เปWนมาตรฐาน

ช้ันป� ระดับ 9-12 เปWนมาตรฐานรายวิชา มี 6 วิชา 
อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนมาตรฐานการเรียนรูHอยูMภายใตHสาระและระดับ K-18 เปWนมาตรฐาน

ช้ันป�ระดับ 9-12 เปWนมาตรฐานรายวิชา มี 4 วิชา 
ออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เขียนมาตรฐานการเรียนรูH เปWนมาตรฐานช้ันป� ต้ังแตM G1-12 อยูMภายใตH

สาระโดยสาระหลักกําหนดมาตรฐานเปWนความคาดหวังท่ัวไป สMวนสาระ
ยMอยกําหนดมาตรฐานเปWนความคาดหวังเฉพาะ และกําหนดความสามารถ
ของมาตรฐานการเรียนรูHเปWน 4 ระดับ 

วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เขียนมาตรฐานการเรียนรูHอยูMภายใตHสาระและเปWนมาตรฐานช้ันป� ต้ังแตM   
K-G 10 โดยแบMงระดับความสามารถเปWน 6 ระดับ 

ประเทศนิวซีแลนดA เขียนมาตรฐานการเรียนรูHอยูMภายใตHสาระและบางมาตรฐานการเรียนรูHเปWน
มาตรฐานชMวงช้ัน บางมาตรฐานการเรียนรูHเปWนมาตรฐานช้ันป� ไมMสมํ่าเสมอ 

หมายเหตุ ทุกประเทศเขียนมาตรฐานหมายถึงสิ่งท่ีคาดหวังให�ผู�เรียนควรรู�และมีความสามารถ K หมายถึง ระดับ
อนุบาล G หมายถึง เกรด G1 เทียบได�กับระดับประถมศึกษาป*ท่ี 1 

ตารางท่ี 1 (ตMอ) 
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 3. เมื่อเปรียบเทียบองคAความรูHท่ีนํามา

กําหนด สาระการเรียนรูHวิทยาศาสตรA และการ

เขียนมาตรฐานการเ รียน รูH  กับประเทศไทย          

มีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 ประเทศไทยกําหนดใหHสาระการ

เรียนรูHวิทยาศาสตรAมี 8 สาระ โดยสาระท่ี1-7 เปWน

องคAความรูHทางวิทยาศาสตรA  สาระท่ี 8 เปWน 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี แตMละ

สาระจะมีมาตรฐานการเรียนรูHวิทยาศาสตรA 1-2 

มาตรฐานการเรียนรูH จึงมีมาตรฐานการเรียนรูHรวม 

13 มาตรฐาน 

 3.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศไทย กําหนดเปWนมาตรฐานช้ันป�ใน

ระดับประถมศึกษาป�ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 สMวน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปWนมาตรฐานชMวงช้ัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยผูHวิจัยแบMงการ

อภิปรายออกเปWน 3 ประเด็น คือ 

 1 .  ก า ร กํ า ห น ด ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รูH

วิทยาศาสตรA  จากการวิจัยพบวMาประเทศท่ีนํามา

วิจัยกําหนดสาระของวิทยาศาสตรAเปWน 3 เร่ืองคือ

ความรูHวิทยาศาสตรA สาขาวิชาของวิทยาศาสตรA 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรAหรือธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรA และความสัมพันธAของวิทยาศาสตรA 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลHอมซึ่งแตMละประเทศ

จะแตกตMางกันไปในรายละเอียดเพราะบางประเทศ

กําหนดไวHในสาระหลัก บางประเทศกําหนดในสาระ

ยMอย จึงเปWนไปตามธรรมชาติของวิทยาศาสตรAท่ี

ปร ะ กอบ ไปดH ว ยค ว าม รูH วิ ท ย า ศา ส ตรA แ ล ะ

กระบวนการแสวงหาความรูHทางวิทยาศาสตรA 

(Collette  and  Chiapetta; 1986: 5-22;  อHางถึง

ในสุรางคA ธรรมโวหาร; 2556: 35) สMวน

ความสัมพันธAของวิทยาศาสตรAเทคโนโลยี สังคม

และสิ่ งแวดลHอม (STSE) เปWนสิ่ ง ท่ีมาตรฐาน

หลักสูตรตHองมีเนื่องจากเร่ืองดังกลMาว เปWนบริบท

ใหมMของแนวคิดวิทยาศาสตรAเทคโนโลยีและสังคม 

(STS)ซึ่งเปWนวิธีการเรียนการสอนท่ีใชHปpญหาสังคม

ท่ีเกี่ยวขHองกับวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี รวมท้ัง

ประสบการณAของผูHเรียนเปWนตัวนําเขHาสูMบทเรียน 

(Issue – Oriented  Approach)  และเปWนการจัด

ประสบการณAการเรียนรูHท่ีเนHนผูHเรียนเปWนศูนยAกลาง

ของการเรียนรูH  (Student – Centered) ทําใหHผูHเรียน

เกิดการเรียนรูHไดHดี (Yager, 1991; สุรางคA      

ธรรมโวหาร,2554: 4)  

            2. การเขียนมาตรฐานการเรียนรูH จาก

การวิจัยพบวMาทุกประเทศเขียนมาตรฐานการเรียน

รูHอยูMภายใตHสาระการเรียนรูH และมาตรฐานการ

เรียนรูHท่ีเขียนมีท้ังมาตรฐานช้ันป�  มาตรฐานชMวงช้ัน

และเปWนแบบผสมคือมีท้ัง 2 แบบไดHแกMมาตรฐาน

ช้ันป�และมาตรฐานชMวง ช้ัน ท่ี เปWนเชMนน้ี เพราะ

ขอบเขตของสาระการเรียนรูHจะทําใหHกําหนด

มาตรฐานการเรียนรูHไดHชัดเจนกวMาเนื่องจากการ

เขียนมาตรฐานการเรียนรูHโดยปราศจากสาระการ

เรียนรูHจะทําใหHทักษะความสามารถท่ีนักเรียนทําไดH

คลุมเครือในการปฏิบัติ   สMวนมาตรฐานท่ีมีการ

เขียนถึง 3 แบบเพราะธรรมชาติของสาระการ

เรียนรูHในแตMละวิชามีความแตกตMางกันบางวิชา

สาระการเรียนรูHเนHนทักษะจึงตHองใชHเวลาในการ

บรรลุมาตรฐานนานกวMาวิชาท่ีเนHนองคAความรูH 

นอกจาก น้ีธรรมชาติของผูH เ รียนในแตMละ วัย         

ก็แตกตMางกันซึ่งการเขียนมาตรฐานหมายถึงสิ่งท่ี
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คาดหวังใหHผูHเรียนควรรูHและมีความสามารถใน

ระดับกวHางๆ และใชHเวลานานกวMาจะพัฒนาผูHเรียน

ใหHถึงมาตรฐานน้ัน  ดังน้ันจึงตHองมีการแจกแจง

ระดับความสามารถของแตMละมาตรฐานใหHชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อชMวยใหHมองเห็นการปฎิบัติ

การเรียนการสอนในแตMละชMวงช้ันทําใหHผูHเรียนมี

โอกาสบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐาน ตามวัย

และวุฒิภาวะของเขา ระดับความสามารถหรือตัว

บMงช้ีความสําเร็จน้ีจะจัดแบMงเปWนชMวงช้ันและมีการ

เขียนท่ีเปWนลําดับตามกระบวนการเรียนรูHและ

ธรรมชาติของผูHเรียนในแตMละวัย (นาตยา ปwลันธนา

นนทAและคณะ; 2542: 21)                      

         3. เมื่อเปรียบเทียบการกําหนดสาระการ

เรียนรูHวิทยาศาสตรAและการเขียนมาตรฐานการ

เรียนรูHของประเทศตMางๆกับประเทศไทย  จากการ

วิจัยพบวMามีความคลHายคลึงกันในภาพรวมแตM

รายละเอียดแตกตMางกันไปโดยการเขียนมาตรฐาน

การ เ รี ยน รูH ข อ ง ไทย ไมM มี ก า รกํ าหนดระ ดั บ

ความสามารถของผูH เรียนและการใชHคําในการ

แสดงความสามารถในมาตรฐานการเรียนรูHของ

ไทยเปWนคําพื้นฐาน เชMน อธิบาย เปรียบเทียบ 

สํารวจ ทดลอง อภิปราย วิเคราะหA มีคําท่ีแสดง

ความคิด ขั้น สูง สุดคือการประเมิน และการ

สรHางสรรคAนHอยมากบางช้ันป�ไมMมีเลยซึ่งเปWนเพราะ

ประเทศไทยเร่ิมกําหนด และใชHหลักสูตรตาม

มาตรฐานเมื่อพ.ศ. 2544 ในขณะท่ีประเทศอื่นใชH

มานาน 
 

 

 

 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 

           ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

             1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานควรปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยนําผลจากการวิจัยน้ีไปใชHและปรับ

ใหHเขHากับบริบทของประเทศไทย 

             2. การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษาควรนําเร่ืองหลักสูตรตาม

มาตรฐานไปสอนจากพื้นฐานของการวิจัยเพื่อใหHมี

ความเขHา ใจ ท่ีถMองแทHและนําความรูH ไปใชH ใน      

การอบรมค รูและ ศึกษา นิ เทศกA เพื่ อ พัฒนา

การศึกษาตMอไป 

            ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกควรทําการวิจัยท่ีเกี่ยวขHองกับ

หลักสูตรของประเทศท่ีประสบความสําเร็จอื่นๆ

เพ่ิมเติมอยMางตMอเนื่องเพื่อนํามาใชHในการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรAของประเทศไทย 

           2. ควรทําวิจัยท่ีเกี่ยวขHองกับวิธีการนํา

มาตรฐานการเรียนรูHไปใชHในหHองเรียนใหHประสบ

ผลสําเร็จในรูปแบบของสื่อการเรียนรูHในรายวิชา

และการอบรมครู 
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