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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการแกปญ
 หาของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม
LEARNING ACHIVEMENT AND SCIENCE PROBLEM SOLVING
ABILITIES OF MATAYOMSUKSA THREE STUDENTS AFTER TAUGHT
WITH SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY LEARNING APPROACH
จิรดา น้ำใจดี / JIRADA NAMJAIDEE1
จุฬารัตน ธรรมประทีป / JURARAT THAMMAPRATEEP2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังได
รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม และ 4) เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนโดยไดรบั การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 80 คน
โดยใชวิธีการสุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละเทา ๆ กัน กลุมทดลอง
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมควบคุมไดรับการจัด
การเรียนรูต ามแผนปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสั ง คม แผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามคู มื อ ครู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การทดสอบคาที

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1
2

6

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน
รูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผูเรียนสวนใหญมีเปาหมายเพื่อนำความรูไปสอบแขงขัน
เพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสวนใหญก็มีคานิยมเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตรวาเปนวิชาที่
ยากสลับซับซอนตองเรียนเสริมหรือเรียนเพิม่ เติมตามสถาบันกวดวิชาตาง ๆ จึงจะสามารถทำขอสอบ
แขงขันได ทำใหเวลาอานหนังสือหรือการทำความเขาใจในเนื้อหาสาระและธรรมชาติของวิชานั้น ๆ
ลดนอยลง ในการสอบผูติวจะเนนเทคนิควิธีลัดในการทำขอสอบ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตรเปน
วิชาที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบตามกระบวนการวิทยาศาสตร
นอกจากนัน้ เนือ้ หาสาระในวิทยาศาสตรยงั เปนสาระทีส่ ง เสริมใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจปรากฏการณ
จริงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว แตกระบวนการเรียนการสอนเหลานี้ มิไดเกิดขึ้นในหองเรียน
หรือผูเรียนไมไดสนใจเพราะไมไดชวยใหผูเรียนทำขอสอบในการสอบแขงขันได ดังนั้น การเรียน
วิทยาศาสตรจึงเปนการเรียนที่ไมไดเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหลึกซึ้งหรือไมไดสนใจเรียนรู
วิทยาศาสตร ทำใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมมีความเปนวิทยาศาสตร กลายเปนวิทยาศาสตร
เปนสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันเพราะเปนแคความรูความจำที่ใชสอบเทานั้น เจตคติดังกลาว
อาจทำใหสังคมไทยมีความเปนวิทยาศาสตรนอยลง (โชคชัย ยืนยง, 2550: 29-39)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเสียใหมใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อใหนักเรียน
มองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร เขาใจปรากฏการณรอบตัว รูที่มาที่ไป ความรูสึกนี้จะนำไปสู
การรักความรูและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรที่ถูกตองตอไป ดังนั้น การเรียนการสอนตอง
เหมาะกับสภาพของทองถิน่ เหมาะกับความสนใจ ความรูค วามเขาใจ ความสามารถและประสบการณ
ของนักเรียน แนวทางนี้สอดคลองกับพินิค (Penick, 1996 อางถึงใน ประหยัด โพธิ์ศรี, 2550)
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนนั้น จะตองเริ่มตนดวยการกระตุน
นักเรียนในลักษณะของกิจกรรมหรือหัวขอที่นักเรียนสามารถทำการสำรวจแนวคิด ตั้งคำถามหา
คำตอบไดดวยตนเอง หรือไดดวยกลุมเพื่อน นั่นคือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองทำให
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นั ก เรี ย นรู สึ ก สนุ ก เพลิ ด เพลิ น และอยากเรี ย น ผู เ รี ย นต อ งมองเห็ น คุ ณ ค า และคุ ณ ประโยชน ข อง
สิ่งที่เรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจำวันได สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูเรียน
อยากเรียนรู อยากพัฒนาตัวเอง อยากเพิ่มทักษะ และความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของตนเองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เปนการเรียนอันเนื่องจาก
ความอยากเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง และเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับโลกปจจุบันที่กำลัง
ประสบปญหารอบดาน ทั้งดานสิ่งแวดลอม ดานการเมือง และดานสังคม รวมถึงโลกในอนาคตที่เชื่อ
วาจะเปนโลกที่เจริญกาวหนาและแตกตางจากโลกปจจุบันอยางมหาศาล การเรียนการสอนจึงควร
เตรียมคนใหมีความพรอมที่จะดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูมาใชประโยชน
โดยมีความคิดสรางสรรค กลาตัดสินใจ และเคารพความคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น การเรียน
การสอนที่ จ ะทำให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล า วควรเป น การเรี ย นการสอนที่ เ น น ความสั ม พั น ธ
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เรียกวา การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society Approach: STS)
การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) เปนรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ป น การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนผ า นกระบวนการทางสั ง คมโดยเน น
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเริ่มตนดวยสถานการณ คำถามปญหา หรือประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคม ซึ่งครู
เปนผูสรางขึ้น หรือหยิบยกมา หรืออาจจะเริ่มจากคำถามของนักเรียนที่มาจากประสบการณของ
ตนเองก็ได เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจและเห็นวาคำถามและการสืบคนใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถาม
นั้นมีประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถนำไปใชในชีวิตไดจริง เมื่อไดคำถามแลวนักเรียนวางแผน
และลงมือดำเนินกิจกรรม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดสถานการณและอำนวยความสะดวกใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรที่ยึดแตเนื้อหาจะไมสามารถทำใหสิ่งที่ถูกสอนมีความหมาย
สมบูรณได แนวทางของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหการศึกษา
วิทยาศาสตรเกิดผลสำหรับผูเรียนสวนใหญ โดยการกระตุนใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับการนำความรูที่เรียน
มาแลวไปใชใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคม (ชวนชื่น โชติไธสง, 2541: 24) การจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนไดแสวงหาความรูรวมกัน บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงสัมพันธในสถานการณจริง ใชสื่อ และแหลงทรัพยากรในชุมชน เพื่อใหไดตระหนักและเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรที่จะนำไปประยุกตใชและตัดสินใจคิดแกปญหาในชีวิตได กิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สามารถแบงขั้นตอนของการนำเสนอกิจกรรม
ออกเปน 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นกระตุนความสนใจ (invitation) ครูสรางการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความอยากรู
การสั ง เกต สงสั ย ที่ โ ยงไปสู ก ารตั้ ง คำถามเกี่ ย วกั บ ป ญ หาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใหนักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัว ใชสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เชน คลิปวิดีโอ การเลานิทาน
ฟงเพลง เพื่อกระตุนความสนใจใฝเรียนรู
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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
สถานที่จริงในชุมชน ทองถิ่น การเรียบเรียง จัดระเบียบ และการอภิปรายเกี่ยวกับขอมูล การคนหา
เอกสาร และแหลงขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ
4. ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด (infer and reflect) ครูแนะนำนักเรียนใน
การสรุปสิ่งที่เขาเรียนรู วิเคราะห และเชื่อมโยงขอมูล และองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เขาเรียนรู
มาเข า ด ว ยกั น จั ด หาวิ ธี ก ารต า ง ๆ ที่ เ อื้ อ และจู ง ใจให นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ครู จั ด โอกาส
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นในเรื่องที่เขาเรียนรูมา และมีโอกาสไดเรียนรูจากผูอื่น
จากสถานที่จริง โดยใชกระบวนการกลุม การใชคำถาม และการแสดงผลของการปฏิบัติงาน
5. ขัน้ ตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล (I see) ครูใชคำถามถามนักเรียนเพือ่ ตรวจสอบ
ความเขาใจและนำนักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมนั้น ๆ นักเรียนตอบคำถามในสิ่งที่ครูถาม
และเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ จากคำถามเหลานั้น เพื่อเปนการตรวจสอบความรูที่ตัวนักเรียน
มีแลวนำความรูเหลานั้นไปใชประกอบการทำใบงานตอไป
จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ขางตนจะเห็นวารูปแบบดังกลาวชวยพัฒนานักเรียนใหเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปนการเตรียมตัวนักเรียนใหเปนพลเมืองที่สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข เปนผูที่สามารถนำความรูวิทยาศาสตรที่เรียนจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได
เปนผูรูจักตัดสินใจในการแกปญหาเกี่ยวกับประเด็นปญหาของสังคมที่อยูใกลตัวตามความสามารถ
และสติ ป ญ ญา ทำให ผู เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ในประเด็ น ป ญ หาท อ งถิ่ น ชุ ม ชนหรื อ สั ง คม
มี ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความกระตือรือรน
และมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูมิ พระรักษา (2549) ซึ่งไดศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาวิทยาศาสตร และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนมีสวนรวม การเรียนโดยการตั้งคำถาม วางแผนคนหาคำตอบ
สะทอนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา
วิ ท ยาศาสตร เ ฉลี่ ย ร อ ยละ 84.80 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ ก ำหนดร อ ยละ 70 และจำนวนนั ก เรี ย นที่
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ผานเกณฑรอบรูดานความสามารถในการแกปญหารอยละ 84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 80
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 54.80 ซึ่งผานเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จำนวน
นักเรียนรอยละ 80 และยังสอดคลองกับวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซึ่งไดศึกษาความสามารถ
ในการแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่องโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของ
รางกายมนุษยมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ .01
ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน 10 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 คน พบวา เนื้อหา
วิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่นักเรียนประสบปญหาในการเรียนคือ เรื่อง ระบบนิเวศ
ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ นั ก เรี ย นไม เ คยศึ ก ษาจากสิ่ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรม ส ว นใหญ เ คยเรี ย นแต ใ นภาคทฤษฎี
ไมไดลงมือปฏิบัติจริง คุณครูไมไดเนนเนื้อหามากนัก เพราะคิดวานักเรียนมีพื้นฐานความรูมาตั้งแต
ชั้นประถมศึกษา แตในความเปนจริงเมื่อสอบถามถึงหลักการ นิยามตาง ๆ นักเรียนไมสามารถตอบ
และแสดงความเข า ใจที่ ชั ด เจนได เนื้ อ หาเรื่ อ งระบบนิ เ วศนั้ น เป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ กล ตั ว นั ก เรี ย นมาก
หากนักเรียนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดจะทำใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทน
รวมทั้งมีความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนหนึ่งขอของสมรรถนะผูเรียนที่ตองมีและสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริง ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะนำแนวคิดการจัดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม (STS) มาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

11

4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ
3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ

วิธีการดำเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 9 หอง 368 คน
2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 2 หองเรียน ที่คัดเลือกหอง
แบบเจาะจง มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน โดยสุมอยางงายเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทั้งสอง
กลุมไดรับการจัดการเรียนรูตางกัน ดังนี้
กลุ ม ทดลอง จำนวน 40 คน ได รั บ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กลุม ควบคุม จำนวน 40 คน ไดรบั การจัดการเรียนรูส อนโดยใชแผนปกติ สอนตามคูม อื ครู
ใชรูปแบบการสอน 5E
ตัวแปรที่ใชศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
และการจัด การเรียนรูแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ
2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบ
นิเวศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 6 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง โดยแบง
การจัดการเรียนรูออกเปน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุนความสนใจ 2) ขั้นบงชี้ปญหา 3) ขั้นคนหา
คำตอบ 4) ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด และ 5) ขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 5 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา
15 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นจำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยากงาย (p) ระหวาง
0.22 – 0.77 มีคาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.27 - 0.81 และคาความเที่ยงเทากับ 0.89
4. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน
10 สถานการณแตละขอมีคำถามวัดความสามารถในการแกปญหาสรางเปนแบบปรนัยแบบเลือก
ตอบ รวม 40 ขอ มีคาความยาก อยูระหวาง 0.52 - 0.80 มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.75
และมีคาความเที่ยง 0.87
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลอง (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแลวนำผล
การทดสอบมาตรวจใหคะแนน
2. ดำเนินการจัดการเรียนรูใหกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูปกติ
3. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อเรียนจบ
ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลว ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบวัดความสามารถในการแกปญหา แลวนำผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน
การวิเคราะหขอมูล
1. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร และความสามารถในการแก ป ญ หา
โดยใชคารอยละ และคาเฉลี่ย
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม โดยใช t-test แบบ dependent group
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ independent group
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ผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด
การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
(n=80)
¨»n¤
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*p < .05

n
40
40

X
26.05
35.60

S.D.
2.20
1.87

t
27.967*

จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคาเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดย
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนที่ไดรับ
การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คมกั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับแบบปกติ
(n=80)
¨»n¤
n
X
S.D.
t
¨»n¤¨°
40
35.60
1.87
4.695*
¨»n¤ª»¤
40
33.85
1.42
* p < .05
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จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนโดย
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญ
 หาระหวางกอนเรียนและหลังเรียนทีไ่ ดรบั
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
(n=80)
¨»n¤
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*p < .05

n
40
40

X
70.30
82.50

S.D.
6.251
3.987

t
14.553*

จากตารางที่ 3 พบว า คะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับแบบปกติ
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูแ บบปกติ

(n=80)
¨»n¤
¨»n¤¨°
¨»n¤ª»¤
*p < .05

n
40
40

X
82.50
78.97

S.D.
3.98
5.79

t
3.168*

จากตารางที่ 4 พบวาความสามารถในการแกปญหาและคาเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ได
รับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ผลการวิจยั พบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาแบบปกติ
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรสงู ขึน้ และสูงกวากลุม ปกติ ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซาฟนา หลักแหลง (2551) และอัมพวา รักบิดา (2549)
ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอด
คลองกับรพีพร โตไทยะ (2541) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ
การที่กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
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 และรอยยิ้มที่เกิดขึ้น มีความสามารถ
ในการหารายละเอี ย ดของข อ มู ล สามารถนำความรู ที่ ไ ด ม าอภิ ป รายร ว มกั น จนได ข อ สรุ ป ที่ เ ป น
องคความรูที่แทจริง
2) การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม
ให นั ก เรี ย นเรี ย นรู ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น โดยให นั ก เรี ย นได ส ำรวจสิ่ ง แวดล อ ม และ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น มีการสัมภาษณปราชญชาวบาน จำลองและทดลองเสมือนจริง ทำใหนักเรียน
มีความสนใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักดิ์ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและ
พัฒนาเจตคติในทางบวกตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปน
การจัดการเรียนรูที่มีความหมาย ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยาง
ลึ ก ซึ้ ง มี ค วามมั่ น ใจในการนำเสนอความรู แ ละสามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได
ดวยเหตุผล ดังกลาว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู
ตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัชฌา สิงหแกวสืบ (2538)
ที่พบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสำรวจสิ่งแวดลอมทองถิ่น กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามคูม อื ครูมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. ความสามารถในการแกปญหา
ผลการวิ จั ย พบว า คะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ
ความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม สูงกวาแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น
และสูงกวากลุมปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภากร พูลสุข (2547) ที่พบวานักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหา
สูงกวานักศึกษาทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูต ามปกติ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคลอง
กับภูมิ พระรักษา (2549) ประหยัด โพธิ์ศรี (2550) และชัชวาล ตนสีนนท (2553) ที่พบวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ
รอยละ 70 และสูงกวาเปาหมายที่กำหนด
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การที่กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
1) การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม แบงออกเปน 5 ขัน้ ตอน
ไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นบงชี้ปญหา ขั้นคนหาคำตอบ ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด
และขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล สงผลตอการแกปญหาของนักเรียน ทำใหนักเรียน
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเริ่มจากความคิด
ความสนใจ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั เชน ขาวโครงการชูชยั บุรี ศรีอมั พวา ปญหาเพลีย้ ระบาดในนาขาว
เป น ต น โดยผู วิ จั ย ตั้ ง คำถามให นั ก เรี ย น วางแผนดำเนิ น การในการหาคำตอบ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
การคนหาคำตอบ นำเสนอความรูจากการคนควา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียน
เห็นความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับชีวิตประจำวันได สอดคลองกับคำกลาวของทัศนีย ตาชาลี (2554) ที่วาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงหมายใหผูเรียน
มองเห็นความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยครูเปนผูกำหนด
ประเด็นการเรียนรู จากสภาวะความเปนจริงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการดำเนินชีวิตในทองถิ่น หรือเปนปญหาที่ผูเรียนเปนผูพบเองในสังคมเพื่อใหผูเรียนวางแผน
การแกปญหา โดยใชความรูและประสบการณของตนเองคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เสาะแสวง
หาความรู เ พื่ อ เป น พื้ น ฐานแนวคิ ด ในการตั ด สิ น ใจและลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความรู
ความเขาใจมองเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม
2) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากปราชญชาวบาน เกี่ยวกับการแกปญหาเพลี้ยกระโดดในนาขาว
ซึ่งเปนภารโรงในโรงเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจ กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็น ไดรับความรู
ในการกำจัดศัตรูพืชอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักดิ์ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและพัฒนาเจตคติในทางบวก
ตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวทิ ยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรูท มี คี วามหมาย
ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง มีความมั่นใจในการนำเสนอ
ความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
3) ในการวิจัยครั้งนี้ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สู ง กว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ
ไมมากนัก เนื่องมาจากเวลาที่ใชในการทดลองอยูในระยะสั้น ถานักเรียนไดเรียนตอเพิ่มในระยะยาว
ความสามารถในการแกปญหาจะเพิ่มขึ้นไดมากกวานี้
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ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวที่ทำใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนและสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองจากการศึกษาเอกสาร
สามารถประมวลบทบาทของครู แ ละนั ก เรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช ท ฤษฎี
สรรคนิยม (constructivism) พบวา กระบวนการเรียนการสอนในทฤษฎีสรรคนิยม มักเปนไปในแบบ
ที่ใหนักเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มตนดวยปญหา
ที่ ก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางป ญ ญา นั่ น คื อ ประสบการณ แ ละโครงสร า งทางป ญ ญาที่ มี อ ยู เ ดิ ม
ไมสามารถจัดการแกปญหานั้นไดลงตัวพอดีเหมือนปญหาที่เคยแกมาแลว ตองมีการคิดคนเพิ่มเติม
ที่เรียกวา “การปรับโครงสราง” หรือ “การสรางโครงสรางใหม” ทางปญญา โดยการจัดกิจกรรม
ให ผู เ รี ย นได ถ กเถี ย งป ญ หา ซั ก ค า นจนกระทั่ ง หาเหตุ ผ ล หรื อ หลั ก ฐานในเชิ ง ประจั ก ษ ม าขจั ด
ความขัดแยงทางปญญาภายในตนเอง และระหวางบุคคลได ลักษณะบรรยากาศการเรียนรู บทบาท
ของครูและนักเรียนโดยรวมจะมีลักษณะดังนี้
1) ผูเรียนลงมือกระทำดวยตนเอง ความสำคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
เปนกระบวนการที่ผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของผูเรียน
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดที่หลากหลายเปนสิ่งที่มีคาและจำเปน ตามแนวทางทฤษฎี
สรรคนิยม กลาววา ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จำเปนตองประกอบดวยแนวคิด
ทีห่ ลากหลายและกวางขวาง แหลงขอมูลตาง ๆ โดยทีผ่ เู รียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุม เพือ่ น นักปราชญ
และหนังสือ เปนตน ทฤษฎีสรรคนิยม สงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและสังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม
2) การเรียนรูควรสนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่
หลากหลายนั้นหมายถึงการรวมมือ ในระหวางที่มีการรวมมือ ผูเรียนตองมีการสนทนากับคนอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเรียนรู กระบวนการนี้คือ การรวมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งเปนการทำใหผูเรียนตกผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่สรางขึ้นแทนความรูภายในสมอง มาเปนคำพูดที่ใช
ในการสนทนาที่แสดงออกมาภายนอกที่เปนรูปธรรม และสงเสริมการสังเคราะหความรูที่จำเปน
ตอการเรียนรู และการสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ที่จัดใหมีการรวมมือกันจะเปนการสงเสริมการสรางความรูซึ่งเปนสิ่งที่มีความจำเปนตอการเรียนรู
3) ใหความสำคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน ถาผูเรียนลงมือกระทำ
ในบริบท การเรียนรู โดยการรวมมือกับผูเรียนคนอื่น และผูสอนจำเปนตองควบคุมกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองมากกวาการที่เรียนในลักษณะที่เปนผูรับฟงจากการบรรยายของผูสอน นี่แสดงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
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4) นำเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงหรือประสบการณการเรียนรู
ในชีวิตจริง ความรูที่ถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหวางการสอนสิ่งที่เรียนเปนสิ่งที่ไมใช
สภาพจริงนั้น มักจะเปนสิ่งที่ไมมีความหมายตอผูเรียนมากนัก แตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีสรรคนิยม ที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่อยูในบริบทของ
สภาพจริง ดังนั้นประสบการณ การเรียนรูที่ประยุกตไปสูปญหาในชีวิตจริง จะชวยสรางการเชื่อมโยง
ที่แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตสิ่งที่ไดเรียนไปสูสถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 ขอเสนอแนะสำหรับครู
1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมไปใช ผูสอน
ควรศึกษาและวิเคราะหสภาพบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนในดานสถานที่ และสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน
2) การจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียนในเรื่องขั้นตอน
ในการทำกิจกรรม การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร กอนการปฏิบัติจริง
3) การจัดกิจกรรมครูตองมีการวางแผนในดานการออกภาคสนามเพื่อปองกัน
ความวุนวาย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได
1.2 ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร
ผูบ ริหารควรใหความสำคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียนสอดคลอง
กับบริบทของทองถิน่ โดยสนับสนุนใหครูภายในโรงเรียนนำการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมไปใชในการเรียนการสอน จะไดเปนการใชสื่อและแหลงเรียนรูรอบโรงเรียน
สานสัมพันธกับชุมชนอีกดวย
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
สำหรับนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรตามอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปนตน
2.3 ควรศึกษาวิธีการสอนอื่น ๆ ที่บูรณาการในเรื่องของสิ่งแวดลอมกับการจัดการ
เรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน วิธสี อนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญ
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