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บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมิใช่การแสวงหาความรู้อย่างดิ่งเดี่ยว แต่ต้องเติมเต็ม
คุณลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บทความนี้มุ่งน าเสนอธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเตรียมพลโลกให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในยุคที่มีการแข่งขันแบบร่วมมือ ซึ่งผู้อ่าน
จะได้น าแนวคิดไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน ศตวรรษท่ี 21 การศึกษา ทักษะที่จ าเป็น 
 
ABSTRACT 
 Teaching and learning in the era of rapidly changed is not need only pure knowledge, but 
it must be fulfilled by 21st century learning and important attributes. This paper aims to represent 
the relationship between nature of science and learning in the 21st century. It helps us to prepare 
citizens to face with the competitive and collaborative lives. Readers can bring ideas into 21st 
century classroom as it should be in appropriately. 
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บทน า 
ความรู้ที่ค้นพบบนโลกล้วนได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ

ความรู้ที่สั่งสมผ่านระยะเวลาอันยาวนานก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จนสังคม
สะท้อนถึงความต้องการให้บรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จึงเป็นหัวใจส าคัญ
ในการผลักดันให้เยาวชนและพลเมืองของประเทศต่างๆ ได้น าวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจรรโลงความรู้และต่อยอด
เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ต่อสังคม การเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและควรจะเป็นจะท าให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณค่าและความหมาย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนวิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)  

บทความนี้จึงได้น าเสนอธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มองเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของการส่งเสริม
การเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  โดยยึดแนวคิดของ The American Association for the 
Advancement of Science (AAAS, 2009) ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนักคณิตศาสตร์ มีการเช่ือมโยงแนวความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และกรอบ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กรอบแนวคิดดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก และน าไปสู่การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งเป็นความรอบรู้ เชิง
วิทยาศาสตร์หรือการรู้เชิงวิทยาศาสตร์  

การที่บุคคลสามารถเข้าใจในทุกแง่มุมของความรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งความเป็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
ทัศนคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ บุคคลสามารถเข้าใจในมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าเอาความรู้นั้นไปใช้ใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทั้งด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science) ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Knowledge) และด้านจิตวิทยาศาสตร์ (Habits of Mind) การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การด าเนิน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริง มโนมติ หลักการ และจิตวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งสามารถน าไปปรับใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2558) 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การสืบเสาะ วิธีการได้มาซึ่งความรู้ และการน าความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้อย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม ข้อเท็จจริง 
หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่มีวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้เช่นนี้จะท าให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร ์ซึ่งหมายถึงการรู้ การใช้ การตัดสินใจ ความมีเหตมุผีล 
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ท้ายที่สุดสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จากการบอกเนื้อหาเพียงอย่างเดียว เป็นการพัฒนาเนื้อหาพร้อมกับช้ีให้เห็นกระบวนการให้ได้มาซึ่ง
ความรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีการอภิปราย ขบคิดเกี่ยวกับความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยความไม่มีอคติ และสร้างเสริมความ
เป็นจิตวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน  

 
บริบทการเรียนการสอนในยุคแห่งการแข่งขันแบบร่วมมือ 

เมื่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แปรเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม การเรียนการสอนก็ควรปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ใหม่ จากเดิมที่เคยเช่ือว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากความเข้าใจในทฤษฎี การลงมือค้นคว้าหาค าตอบ
ตามหลักการที่เคยก าหนดมาก่อน แต่เนื่องด้วยศตวรรษที่ 21 ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดที่จะ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจึงมีความหลากหลายทั้งเทคนิค วิธีการ และช่องทางของการสื่อสาร การศึกษา  Mustafa 
แลคณะ (2017) ได้ช้ีให้เห็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การรู้
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกแห่งอนาคต การเรียนรู้จึง
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ (Competency) หรือการรู้เรื่อง (Literacy) ดังเช่นโปรแกรมการประเมินผู้เรียนระดับนานาชาติ 
(Programmed for International Student Assessment: PISA) สะท้อนว่าหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
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แต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประเมินนั้นมีการเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีศักยภาพส าหรับการพัฒนาและ
แข่งขันในประชาคมโลกอย่างไร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  

การศึกษา PISA เป็นการศึกษาระยะยาว โดยเริ่มต้นโครงการในปี 2000 จนถึงปัจจุบันการศึกษา PISA มี
บทบาทไปทั่วโลก เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษากับประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม นั่นหมายความว่า 
ประเทศใดที่มีการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเพื่อเข้ายุคโลกใหม่ใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ย่อมต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศตนเองให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ PISA ประเมินผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และให้ความส าคัญกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อีกด้วย Nuangchalerm and Islami (2018a; 2018b) 
Eka และคณะ (2018) ได้ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มคีวามเกี่ยวข้องกับการรู้วิทยาศาสตร ์ผู้เรียนสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ได้ในระดับพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา PISA 2015 แต่ความสามารถใน 
การท่องจ าเนื้อหานั้นค่อนข้างสูง ดังนี้ครูจึงควรออกแบบห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ท าให้แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจริง ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความคิดทางวิทยาศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
การรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  

ในขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วท้ังด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นได้ชัดเจนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยสิ้นเชิง แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน เน้นความสะดวกสบาย และรวดเร็ว มีการรับข้อมูลข่าวสาร
จากหลากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อแบ่งปันข้อมูลกันผ่านช่องทางที่หลากหลายจนกลายเป็นสังคมนิยมข้อมูล 
สิ่งเหล่านี้ท าให้ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกลับส่งผลทางลบต่อสังคมของ
ประเทศโดยภาพรวม ทางออกท่ีดีและมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมของการแข่งขันแบบร่วมมือ  
 
การเรียนรู้แห่งการเปลี่ยนแปลง 

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนยุคใหม่ไวต่อข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้สึกต่างๆ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเข้าถึงความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่การได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้อย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ สามารถประเมินผลและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 

ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration Skill) ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
มีความเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ท าให้งาน
ของส่วนรวมประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ผู้เรียนสามารถสือ่สารกับเพื่อน ผู้สอน และบุคคลอื่นๆ ในการ
ท างานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันได้ รวมถึงสามารถอธิบาย และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ในการเรียนรู้ การประยุกต์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ 
เทคนคิ วิธีการ และ/หรือกระบวนการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

ทักษะทางดิจิทัล (Digital Skill) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรอง
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ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (Career Skill & Life Skill) ได้แก่รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งบทบาทหน้าที่ บริบท สภาพแวดล้อม และสถานภาพที่ได้รับมีความยืดหยุ่นในการท างานและการด ารงชีวิตมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น ามีความเป็นตัวของตัวเองที่มีศักยภาพและความสามารถหลากหลาย สามารถ
ท างานได้หลายหน้าที่ และจัดสรรแบ่งเวลาได้เหมาะสมระหว่างการท างานและการใช้ชีวิต รวมถึงสามารถจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ในที่ท างานและในการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า 
และมีความรับผิดชอบประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด 

การเรียนการสอนจึงต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น น าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มา
ปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะให้ประสบการณ์ตรง และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมีความส าคัญต่อการเรียน และการประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายและคุณค่า เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความคิดคู่
ไปกับความสามารถในการท างาน (Munise et.al., 2015) เป็นไปตามที่ Gökhan and Orhan (2018) ได้ช้ีให้เห็น
ว่าการศึกษาผลของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีผลต่อการเพิ่มความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สู่การสร้างพลโลก 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีช่วยพัฒนาวิธีการคิดและแนวทางการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ซึ่ง  American 
Association for the Advancement of Science (1989) ได้ก าหนดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่  

โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview) ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นด้วยความคิดและสติปัญญา แนวคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีความคงทนและแปรเปลี่ยนได้น้อย เพราะผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นความถูกต้องแม่นย า 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน และประจักษ์
พยานเพื่อยืนยันความถูกต้อง การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีการพิสูจน์ด้วยการให้เหตุผลเชิง
ตรรกะที่เช่ือมโยงหลักฐานกับข้อสรุป วิทยาศาสตร์จะให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ การท านาย
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคตหรือในอดีตที่ยังไม่มีการค้นพบหรือศึกษามาก่อน  การรวบรวมหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ต้องมีความถูกต้องแม่นย าและปราศจากความล าเอียง  

กิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) กิจกรรมของมนุษยชาติเป็นกิจกรรม ทางสังคมที่ซับซ้อน 
แตกแขนงเป็นสาขาต่างๆ และมีการด าเนินการในหลายองค์กร นักวิทยาศาสตร์ต้องท างานโดยมีจริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย
การมีทักษะการคิด เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือท างาน เกิดจากการสร้างจิตใน 2 ลักษณะคือ สร้าง
ให้รู้จักคิด และสร้างให้เป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปัจเจกและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะท าให้มี
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม มีเมตตาและรู้จักการให้ การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับกระบวนการ
เพื่อเตรียมเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มองสิ่งต่างๆ รอบตัวตามที่
ควรจะเป็น โดยปราศจากอคติขวางกั้นกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก็มุ่งหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น พลเมืองไทย และเป็นพลโลก มีความรู้และทักษะพื้นฐาน สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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บทสรุป 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในการสร้างระบบความคิดและแนวทางการแสวงหา

ความรู้ การเตรียมตัวเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ สามารถเข้าใจในวิทยาศาสตร์ รู้วิทยาศาสตร์ และมีเจต
คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรและการเรียนการสอน แต่ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะเกิดมรรคผลก็
ต่อเมื่อกระบวนการเรียนการสอนได้น ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้และ
ลงมือกระท าด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
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