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ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
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บทคัดยอ 

  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง 

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแผนปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังได

รับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม และ 4) เปรียบเทียบ 

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสังคมกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแผนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 80 คน  

โดยใชวิธีการสุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละเทา ๆ กัน กลุมทดลอง 

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมควบคุมไดรับการจัด 

การเรียนรูตามแผนปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การทดสอบคาที 

1นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียน

รูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม

ควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ :  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การเรียนรู 

  วิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare: 1) students’ learning 

achievements before and  after taught with science, technology and society learning 

approach (STS); 2) learning achievement of students taught with science, technology and 

society approach and students taught with the teacher’s manual; 3) students’ science 

problem solving abilities before and after taught with science, technology and society 

approach; and 4) science problem solving abilities of students taught with science, technology 

and society approach and students taught with the teacher’s manual. The sample consisted of 

80 Mathayomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2013 at 
Kanchanapisekwitthayalai Suphanburi School. The students were equally divided into the 

experiment and control group by simple random sampling. The experimental group was 

taught with science, technology and society approach, while the control group was taught 
with the teacher’s manual. The research instruments were science, technology and society 

approach lesson plans, lesson plans followed the science teacher’s manual, a science 

learning achievement test, and a problem solving ability test. The statistic used for data 

analysis was t-test. 

 The research findings revealed that: 1) the students’ learning achievement after 
taught with science, technology and society learning approach was higher than that of 

before with a statistical significant level at .05. 2) The students’ learning achievement of 
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the experimental group was higher than of the control group with a statistical significant 

level at .05. 3) The students’ science problem solving abilities after taught with science, 

technology and society approach was higher than that of before with a statistical significant 

level at .05. 4) The students’ science problem solving abilities of the experimental group 

was higher than that of the control group with a statistical significant level at .05. 

 

Keywords:  science, technology and society approach (STS), science learning,  

  achievement, problem solving  

 

บทนำ 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผูเรียนสวนใหญมีเปาหมายเพ่ือนำความรูไปสอบแขงขัน

เพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสวนใหญก็มีคานิยมเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตรวาเปนวิชาท่ี

ยากสลับซบัซอนตองเรียนเสริมหรือเรียนเพ่ิมเติมตามสถาบันกวดวิชาตาง ๆ จงึจะสามารถทำขอสอบ

แขงขันได ทำใหเวลาอานหนังสือหรือการทำความเขาใจในเน้ือหาสาระและธรรมชาติของวิชาน้ัน ๆ 

ลดนอยลง ในการสอบผูติวจะเนนเทคนิควิธีลัดในการทำขอสอบ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตรเปน

วิชาท่ีชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบตามกระบวนการวิทยาศาสตร 

นอกจากน้ัน เน้ือหาสาระในวิทยาศาสตรยังเปนสาระท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจปรากฏการณ

จริงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัว แตกระบวนการเรียนการสอนเหลาน้ี มิไดเกิดขึ้นในหองเรียน

หรือผูเรียนไมไดสนใจเพราะไมไดชวยใหผูเรียนทำขอสอบในการสอบแขงขันได ดังนั้น การเรียน

วิทยาศาสตรจึงเปนการเรียนท่ีไมไดเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหลึกซึ้งหรือไมไดสนใจเรียนรู

วิทยาศาสตร ทำใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมมีความเปนวิทยาศาสตร กลายเปนวิทยาศาสตร

เปนสิ่งท่ีไมเก่ียวของกับชีวิตประจำวันเพราะเปนแคความรูความจำท่ีใชสอบเทาน้ัน เจตคติดังกลาว
อาจทำใหสังคมไทยมีความเปนวิทยาศาสตรนอยลง (โชคชัย  ยืนยง, 2550: 29-39) 

 การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเสียใหมใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพ่ือใหนักเรียน

มองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร เขาใจปรากฏการณรอบตัว รูที่มาที่ไป ความรูสึกน้ีจะนำไปสู
การรักความรูและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรที่ถูกตองตอไป ดังน้ัน การเรียนการสอนตอง

เหมาะกับสภาพของทองถ่ิน เหมาะกับความสนใจ ความรูความเขาใจ ความสามารถและประสบการณ
ของนักเรียน แนวทางน้ีสอดคลองกับพินิค (Penick, 1996 อางถึงใน ประหยัด โพธ์ิศรี, 2550)  

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนน้ัน จะตองเริ่มตนดวยการกระตุน

นักเรียนในลักษณะของกิจกรรมหรือหัวขอที่นักเรียนสามารถทำการสำรวจแนวคิด ตั้งคำถามหา 
คำตอบไดดวยตนเอง หรือไดดวยกลุมเพ่ือน นั่นคือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองทำให
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นักเรียนรูสึกสนุกเพลิดเพลินและอยากเรียน ผูเรียนตองมองเห็นคุณคาและคุณประโยชนของ 
สิ่งที่เรียน สามารถนำส่ิงที่เรียนไปใชในชีวิตประจำวันได สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูเรียน
อยากเรียนรู อยากพัฒนาตัวเอง อยากเพ่ิมทักษะ และความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เปนการเรียนอันเน่ืองจาก
ความอยากเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง และเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงสำหรับโลกปจจุบันที่กำลัง
ประสบปญหารอบดาน ทั้งดานส่ิงแวดลอม ดานการเมือง และดานสังคม รวมถึงโลกในอนาคตท่ีเชื่อ
วาจะเปนโลกที่เจริญกาวหนาและแตกตางจากโลกปจจุบันอยางมหาศาล การเรียนการสอนจึงควร
เตรียมคนใหมีความพรอมที่จะดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูมาใชประโยชน 
โดยมีความคิดสรางสรรค กลาตัดสินใจ และเคารพความคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น การเรียน 
การสอนท่ีจะทำใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวควรเปนการเรียนการสอนท่ีเนนความสัมพันธ 
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เรียกวา การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society Approach: STS)  
 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) เปนรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูที่ เปนการบูรณาการการเรียนการสอนผานกระบวนการทางสังคมโดยเนน 
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเร่ิมตนดวยสถานการณ คำถามปญหา หรือประเด็นท่ีเก่ียวของกับสังคม ซึ่งครู
เปนผูสรางข้ึน หรือหยิบยกมา หรืออาจจะเริ่มจากคำถามของนักเรียนท่ีมาจากประสบการณของ
ตนเองก็ได เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจและเห็นวาคำถามและการสืบคนใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถาม
นั้นมีประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถนำไปใชในชีวิตไดจริง เมื่อไดคำถามแลวนักเรียนวางแผน
และลงมือดำเนินกิจกรรม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดสถานการณและอำนวยความสะดวกใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรที่ยึดแตเน้ือหาจะไมสามารถทำใหสิ่งท่ีถูกสอนมีความหมาย
สมบูรณได แนวทางของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหการศึกษา
วิทยาศาสตรเกิดผลสำหรับผูเรียนสวนใหญ โดยการกระตุนใหผูเรียนคิดเก่ียวกับการนำความรูที่เรียน
มาแลวไปใชใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคม (ชวนช่ืน โชติไธสง, 2541: 24) การจัดการเรียนรู 
ที่ผูเรียนไดแสวงหาความรูรวมกัน บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงสัมพันธในสถานการณจริง ใชสื่อ และแหลงทรัพยากรในชุมชน เพ่ือใหไดตระหนักและเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรที่จะนำไปประยุกตใชและตัดสินใจคิดแกปญหาในชีวิตได กิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สามารถแบงข้ันตอนของการนำเสนอกิจกรรม 
ออกเปน 5 ขั้น ดังน้ี 
 1. ขั้นกระตุนความสนใจ (invitation) ครูสรางการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความอยากรู 
การสังเกต สงสัย ที่โยงไปสูการต้ังคำถามเก่ียวกับปญหาสังคมที่เ ก่ียวของกับวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี โดยใหนักเรียนสังเกตส่ิงรอบตัว ใชสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เชน คลิปวิดีโอ การเลานิทาน  

ฟงเพลง เพ่ือกระตุนความสนใจใฝเรียนรู 
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 2. ขั้นบงชี้ปญหา (identify the problem) ครูใชคำถามนำใหนักเรียนเกิดปญหาและหา

วิธีแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3. ขั้นคนหาคำตอบ (investigate) ครูแนะนำนักเรียนใหวางแผนการคนหาคำตอบ  

โดยนำขอมูลที่ไดจากการสังเกต คนควา และรวบรวมวัสดุ อุปกรณ เอกสาร และแหลงความรูตาง ๆ 

มาใชในการวางแผนคนหาคำตอบ ครูชวยเหลือ และใหคำแนะนำนักเรียนในขณะที่นักเรียนกำลังทำ

กิจกรรม เรียนรู พิสูจนสมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง คนหาคำตอบ เชน การศึกษา เก็บขอมูล จาก

สถานท่ีจริงในชุมชน ทองถ่ิน การเรียบเรียง จัดระเบียบ และการอภิปรายเก่ียวกับขอมูล การคนหา

เอกสาร และแหลงขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ  

 4. ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด (infer and reflect) ครูแนะนำนักเรียนใน 

การสรุปสิ่งท่ีเขาเรียนรู วิเคราะห และเช่ือมโยงขอมูล และองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เขาเรียนรู 

มาเขาดวยกัน จัดหาวิธีการตาง ๆ ที่เอ้ือ และจูงใจใหนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู ครูจัดโอกาส 

ใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดกับผูอื่นในเร่ืองที่เขาเรียนรูมา และมีโอกาสไดเรียนรูจากผูอื่น  

จากสถานท่ีจริง โดยใชกระบวนการกลุม การใชคำถาม และการแสดงผลของการปฏิบัติงาน  

 5. ขัน้ตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล (I see) ครูใชคำถามถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบ 

ความเขาใจและนำนักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมน้ัน ๆ นักเรียนตอบคำถามในส่ิงท่ีครูถาม

และเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ จากคำถามเหลาน้ัน เพ่ือเปนการตรวจสอบความรูที่ตัวนักเรียน 

มีแลวนำความรูเหลาน้ันไปใชประกอบการทำใบงานตอไป 

 จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

ขางตนจะเห็นวารูปแบบดังกลาวชวยพัฒนานักเรียนใหเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปนการเตรียมตัวนักเรียนใหเปนพลเมืองที่สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได

อยางปกติสุข เปนผูที่สามารถนำความรูวิทยาศาสตรที่เรียนจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได 
เปนผูรูจักตัดสินใจในการแกปญหาเก่ียวกับประเด็นปญหาของสังคมที่อยูใกลตัวตามความสามารถ
และสติปญญา ทำใหผู เ รียนมีความตระหนักในประเด็นปญหาทอง ถ่ินชุมชนหรือสังคม 

มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความกระตือรือรน 

และมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูมิ พระรักษา (2549) ซึ่งไดศึกษา 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการแกปญหาวิทยาศาสตร และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
พบวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสังคม เปนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนมีสวนรวม การเรียนโดยการต้ังคำถาม วางแผนคนหาคำตอบ
สะทอนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา

วิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 84.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 และจำนวนนักเรียนท่ี 
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ผานเกณฑรอบรูดานความสามารถในการแกปญหารอยละ 84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 80 

และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 54.80 ซึ่งผานเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จำนวน

นักเรียนรอยละ 80 และยังสอดคลองกับวิจัยของสุภาวดี  แกวงาม (2549) ซึ่งไดศึกษาความสามารถ

ในการแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3  

ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับ

การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เร่ืองโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ

รางกายมนุษยมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .01  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน 10 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 คน พบวา เน้ือหา

วิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่นักเรียนประสบปญหาในการเรียนคือ เรื่อง ระบบนิเวศ 

ซึ่งเปนเร่ืองที่นักเรียนไมเคยศึกษาจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรม สวนใหญเคยเรียนแตในภาคทฤษฎี 

ไมไดลงมือปฏิบัติจริง คุณครูไมไดเนนเน้ือหามากนัก เพราะคิดวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูมาตั้งแต

ชั้นประถมศึกษา แตในความเปนจริงเมื่อสอบถามถึงหลักการ นิยามตาง ๆ นักเรียนไมสามารถตอบ

และแสดงความเขาใจท่ีชัดเจนได เน้ือหาเร่ืองระบบนิเวศน้ันเปนเร่ืองท่ีอยูใกลตัวนักเรียนมาก  

หากนักเรียนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดจะทำใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทน 

รวมท้ังมีความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนหน่ึงขอของสมรรถนะผูเรียนท่ีตองมีและสามารถ 

นำไปใชประโยชนไดจริง ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนำแนวคิดการจัดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และสังคม (STS) มาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง ระบบนิเวศ 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
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 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของนักเ รียนท่ีไดรับการจัดการเ รียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
           2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ 
             3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
             4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ 
 
วิธีการดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 9 หอง 368 คน  
 2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 2 หองเรียน ที่คัดเลือกหอง
แบบเจาะจง มีนักเรียนท้ังหมด 80 คน โดยสุมอยางงายเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทั้งสอง
กลุมไดรับการจัดการเรียนรูตางกัน ดังน้ี 
  กลุมทดลอง จำนวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
  กลุมควบคมุ จำนวน 40 คน ไดรบัการจดัการเรียนรูสอนโดยใชแผนปกติ สอนตามคูมอืคร ู
ใชรูปแบบการสอน 5E 
 ตัวแปรที่ใชศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
และการจัด การเรียนรูแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศ 
   2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
            1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เร่ือง ระบบ
นิเวศ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 6 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง โดยแบง 
การจัดการเรียนรูออกเปน 5 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นกระตุนความสนใจ 2) ขั้นบงชี้ปญหา 3) ขั้นคนหา 
คำตอบ 4) ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด  และ 5) ขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล 
          2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 5 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 
15 ชั่วโมง  
          3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นจำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยากงาย (p) ระหวาง  
0.22 – 0.77 มีคาอำนาจจำแนกต้ังแต 0.27 - 0.81 และคาความเท่ียงเทากับ 0.89 
          4. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน  
10 สถานการณแตละขอมีคำถามวัดความสามารถในการแกปญหาสรางเปนแบบปรนัยแบบเลือก
ตอบ รวม 40 ขอ มีคาความยาก อยูระหวาง 0.52 - 0.80 มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.75 
และมีคาความเท่ียง 0.87 
 การเก็บรวบรวมขอมูล    
 ผูวิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลอง (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแลวนำผล 
การทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 2. ดำเนินการจัดการเรียนรูใหกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูปกติ 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อเรียนจบ 
ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลว ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบวัดความสามารถในการแกปญหา แลวนำผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา 
โดยใชคารอยละ และคาเฉล่ีย 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม โดยใช t-test แบบ dependent group 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
หลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ independent group 
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ผลการวิจัย 
             งานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรับการจัด 

 การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  

 

 
 (n=80) 

 n X S.D. t 
 40 26.05 2.20 27.967* 
 40 35.60 1.87  

*p < .05 

              จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคาเฉล่ียของนักเรียนท่ีเรียนโดย

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

         ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ  

 ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู 

 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับแบบปกติ 

                                                                                                                                    (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 35.60 1.87 4.695* 
 40 33.85 1.42  

   * p < .05 
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                                                                                                                                   (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 70.30 6.251 14.553* 
 40 82.50 3.987  

   *p < .05 

           จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

           ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนโดย

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม     

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี  3 

 

ตารางที ่3  เปรยีบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรบั 

 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

 

           จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
            ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

กับแบบปกติ  

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี  4 
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ตารางที ่4  เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการเรียนรู 

 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนกัเรียนท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

                                                                                                                                     (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 82.50 3.98 3.168* 
 40 78.97 5.79  

   *p < .05 

 จากตารางท่ี 4 พบวาความสามารถในการแกปญหาและคาเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนท่ี

เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีได

รับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
             1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  

   ผลการวิจยัพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาแบบปกติ  

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนและสูงกวากลุมปกติ ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซาฟนา หลักแหลง (2551) และอัมพวา รักบิดา (2549)  

ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอด

คลองกับรพีพร โตไทยะ (2541) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ 

   การท่ีกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

   1)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมหลากหลาย เชน การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตอบ

คำถาม การอภิปรายกลุมยอย การศึกษาใบความรู และใบกิจกรรม การทดลองในหองปฏิบัติการ
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และการศึกษาสภาพจริง การสำรวจศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น จัดประสบการณตรงใหผูเรียน

ไดศึกษาสถานที่จริง ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กลาคิด กลาทำ การเขียนรายงานสรุป การนำเสนอ

ผลงาน ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียน

มีความสุขจากกิจกรรมที่ไดทำ โดยสังเกตจากใบหนา แววตา และรอยย้ิมท่ีเกิดขึ้น มีความสามารถ

ในการหารายละเอียดของขอมูล สามารถนำความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกันจนไดขอสรุปท่ีเปน 

องคความรูที่แทจริง  

   2) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มกีารจัดกิจกรรม 

ใหนักเรียนเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยใหนักเรียนไดสำรวจส่ิงแวดลอม และ 

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน มีการสัมภาษณปราชญชาวบาน จำลองและทดลองเสมือนจริง ทำใหนักเรียน 

มีความสนใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังท่ี เกียรติศักด์ิ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและ

พัฒนาเจตคติในทางบวกตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปน 

การจัดการเรียนรูที่มีความหมาย ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยาง

ลึกซึ้ง มีความม่ันใจในการนำเสนอความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

ดวยเหตุผล ดังกลาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัชฌา สิงหแกวสืบ (2538) 

ที่พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสำรวจส่ิงแวดลอมทองถ่ิน กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามคูมอืครมูผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาแตกตางกันอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

 2.  ความสามารถในการแกปญหา  

   ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสังคม สูงกวาแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น

และสูงกวากลุมปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภากร พูลสุข (2547) ที่พบวานักศึกษาท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหา 
สูงกวานักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง

กับภูมิ พระรักษา (2549) ประหยัด โพธ์ิศรี (2550) และชัชวาล ตนสีนนท (2553) ที่พบวานักเรียน 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑ 

รอยละ 70 และสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด 
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 การท่ีกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 

 1)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม แบงออกเปน 5 ขัน้ตอน 

ไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นบงชี้ปญหา ขั้นคนหาคำตอบ ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด 

และข้ันตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล สงผลตอการแกปญหาของนักเรียน ทำใหนักเรียน

สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ิมจากความคิด 

ความสนใจ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจบุนั เชน ขาวโครงการชูชยับุร ีศรีอมัพวา ปญหาเพล้ียระบาดในนาขาว 

เปนตน โดยผูวิจัยต้ังคำถามใหนักเรียน วางแผนดำเนินการในการหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติใน 

การคนหาคำตอบ นำเสนอความรูจากการคนควา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียน

เห็นความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูใน

หองเรียนกับชีวิตประจำวันได สอดคลองกับคำกลาวของทัศนีย ตาชาลี (2554) ที่วาการจัดการเรียน 

การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงหมายใหผูเรียน

มองเห็นความสัมพันธเก่ียวของกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยครูเปนผูกำหนด

ประเด็นการเรียนรู จากสภาวะความเปนจริงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการดำเนินชีวิตในทองถิ่น หรือเปนปญหาท่ีผูเรียนเปนผูพบเองในสังคมเพ่ือใหผูเรียนวางแผน 

การแกปญหา โดยใชความรูและประสบการณของตนเองคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เสาะแสวง 

หาความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหผู เรียนเกิดความรู 

ความเขาใจมองเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

 2)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม 

ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากปราชญชาวบาน เก่ียวกับการแกปญหาเพล้ียกระโดดในนาขาว  
ซึ่งเปนภารโรงในโรงเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจ กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็น ไดรับความรู

ในการกำจัดศัตรูพืชอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีเจตคติที่ดี 

ตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักด์ิ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและพัฒนาเจตคติในทางบวก 

ตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรูทีมีความหมาย 

ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง มีความมั่นใจในการนำเสนอ
ความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 3)  ในการวิจัยคร้ังน้ีความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ไมมากนัก เน่ืองมาจากเวลาท่ีใชในการทดลองอยูในระยะส้ัน ถานักเรียนไดเรียนตอเพ่ิมในระยะยาว  

ความสามารถในการแกปญหาจะเพ่ิมขึ้นไดมากกวาน้ี 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวท่ีทำใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนและสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองจากการศึกษาเอกสาร

สามารถประมวลบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎี 

สรรคนิยม (constructivism) พบวา กระบวนการเรียนการสอนในทฤษฎีสรรคนิยม มักเปนไปในแบบ

ที่ใหนักเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนจะเร่ิมตนดวยปญหา 

ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา นั่นคือประสบการณและโครงสรางทางปญญาท่ีมีอยูเดิม 

ไมสามารถจัดการแกปญหานั้นไดลงตัวพอดีเหมือนปญหาท่ีเคยแกมาแลว ตองมีการคิดคนเพ่ิมเติม 

ที่เรียกวา “การปรับโครงสราง” หรือ “การสรางโครงสรางใหม” ทางปญญา โดยการจัดกิจกรรม 

ใหผูเรียนไดถกเถียงปญหา ซักคานจนกระท่ังหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษมาขจัด 

ความขัดแยงทางปญญาภายในตนเอง และระหวางบุคคลได ลักษณะบรรยากาศการเรียนรู บทบาท

ของครูและนักเรียนโดยรวมจะมีลักษณะดังน้ี 

 1) ผูเรียนลงมือกระทำดวยตนเอง ความสำคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม

เปนกระบวนการท่ีผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของผูเรียน 

และส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดท่ีหลากหลายเปนสิ่งท่ีมีคาและจำเปน ตามแนวทางทฤษฎี 

สรรคนิยม กลาววา ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของตนเอง แนวคิดน้ีจำเปนตองประกอบดวยแนวคิด 

ท่ีหลากหลายและกวางขวาง แหลงขอมูลตาง ๆ โดยท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพ่ือน นักปราชญ 

และหนังสือ เปนตน ทฤษฎีสรรคนิยม สงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและสังเคราะห

สิ่งเหลาน้ีเปนแนวคิดท่ีบูรณาการข้ึนมาใหม 

 2) การเรียนรูควรสนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน  จากการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ี

หลากหลายน้ันหมายถึงการรวมมือ ในระหวางท่ีมีการรวมมือ ผูเรียนตองมีการสนทนากับคนอื่น ๆ 

เก่ียวกับเร่ืองท่ีกำลังเรียนรู กระบวนการน้ีคือ การรวมมือและแลกเปล่ียน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ซึ่งเปนการทำใหผูเรียนตกผลึกและกล่ันกรองส่ิงท่ีสรางข้ึนแทนความรูภายในสมอง มาเปนคำพูดท่ีใช

ในการสนทนาท่ีแสดงออกมาภายนอกท่ีเปนรูปธรรม และสงเสริมการสังเคราะหความรูที่จำเปน 

ตอการเรียนรู และการสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง ดังน้ัน สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู 

ที่จัดใหมีการรวมมือกันจะเปนการสงเสริมการสรางความรูซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความจำเปนตอการเรียนรู 

 3) ใหความสำคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน ถาผูเรียนลงมือกระทำ 
ในบริบท การเรียนรู โดยการรวมมือกับผูเรียนคนอ่ืน และผูสอนจำเปนตองควบคุมกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเองมากกวาการท่ีเรียนในลักษณะท่ีเปนผูรับฟงจากการบรรยายของผูสอน นี่แสดงเก่ียวกับ

การเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 19

 4) นำเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพท่ีเปนจริงหรือประสบการณการเรียนรู

ในชีวิตจริง ความรูที่ถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหวางการสอนสิ่งท่ีเรียนเปนสิ่งท่ีไมใช

สภาพจริงน้ัน มักจะเปนสิ่งท่ีไมมีความหมายตอผูเรียนมากนัก แตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎีสรรคนิยม ที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่อยูในบริบทของ

สภาพจริง ดังนั้นประสบการณ การเรียนรูที่ประยุกตไปสูปญหาในชีวิตจริง จะชวยสรางการเช่ือมโยง

ที่แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนไปสูสถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

   1.1  ขอเสนอแนะสำหรับครู 

     1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมไปใช ผูสอน

ควรศึกษาและวิเคราะหสภาพบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนในดานสถานท่ี และส่ิงแวดลอมรอบโรงเรียน  

     2)  การจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียนในเร่ืองขั้นตอน

ในการทำกิจกรรม การใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร กอนการปฏิบัติจริง 

            3) การจัดกิจกรรมครูตองมีการวางแผนในดานการออกภาคสนามเพ่ือปองกัน

ความวุนวาย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได 

   1.2 ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร 

     ผูบรหิารควรใหความสำคญักับกจิกรรมการเรยีนการสอนนอกหองเรยีนสอดคลอง

กับบริบทของทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหครูภายในโรงเรียนนำการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคมไปใชในการเรียนการสอน จะไดเปนการใชสื่อและแหลงเรียนรูรอบโรงเรียน  

สานสัมพันธกับชุมชนอีกดวย 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

   2.1  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

สำหรับนักเรียนท่ีเปนเด็กพิเศษ  

   2.2  ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปนตน 

   2.3  ควรศึกษาวิธีการสอนอ่ืน ๆ ที่บูรณาการในเร่ืองของสิ่งแวดลอมกับการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคม และส่ิงแวดลอม เปนตน 
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สรุป 
           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญ 
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