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สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 788 คน ได้มาโดยการ
สุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้เป็ น แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การศึ กษาสภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ แบ่งตามความคิดเห็นของนักเรี ยน 5 ด้าน ได้แก่ ครู นักเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ส่ วนผลการศึ กษาปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ พบปั ญหาที่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ นักเรี ยน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ส่ วนด้านครู พบปั ญหาใน
ระดับน้อย 2) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูว้ ิจยั นําผลการศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม องค์ประกอบของการรู ้ วิทยาศาสตร์ มาสร้ างและพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั ปรากฏว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่ สร้ างขึ้ นมี กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นระบุ
ประเด็นทางสังคม ขั้นระบุการหาคําตอบอย่างมีศกั ยภาพ ขั้นต้องการความรู ้ ขั้นทําการตัดสิ นใจ และขั้นกระบวนการ
ทางสังคม รู ปแบบการเรี ยนดังกล่าวพร้อมทั้งคู่มือการใช้รูปแบบ บทเรี ยนเพื่ อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และแบบวัดการรู ้วิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 12 คน พิจารณานวัตกรรมและ
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study the state of science learning management. The sample were
788 tenth grade students under the Office of Secondary Education Service Area 28, obtained by stratified random
sampling. The instrument was a questionnaire on the state of science learning management with .94 reliability
coefficient. Statistics for data analysis were the mean, and standard deviation. The results showed the five aspects
of science learning management, namely teacher, students, learning activities, learning materials, and measurement
and evaluation. Regarding problems in science learning management, the problems on students, learning
activities, learning materials, and measurement and evaluation were reported at the moderate level, while
problem on teacher was at the low level. 2) develop a scientific literacy learning model for high school students.
The researcher integrated information from various sources: state of science learning management, theories, concepts, and
research related to Science Technology and Society (STS approach) to develop a learning model to promote scientific
literacy for high school students. The results showed that the developed learning model comprised 5 stages: 1) identifying
social issues, 2) identifying potential solutions, 3) seeking for knowledge, 4 ) decision making, and 5 ) socializing
process. The model together with its manual, lessons to promote scientific literacy, lesson plans and a test on
scientific literacy were considered by 12 experts.
Keywords : Learning model, Scientific literacy, Science technology and society
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คํานํา

ความรู ้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการยอมรับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญในการเตรี ยมพร้อม
เยาวชนให้สามารถดําเนิ นชี วิตในโลกปั จจุบนั ที่มีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นพื้นฐาน ซึ่ งส่ งผลกระทบกับทุก
ชีวิต ทั้งต่อตัวบุคคลเอง ต่ออาชีพที่ทาํ และต่อสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่ งผลของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั
เน้นการให้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดที่สาํ คัญ คําอธิ บาย ตลอดจน จุดแข็งและข้อจํากัดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ใน
โลก จึงถือได้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ เป็ นหัวใจและจุดเน้นสําคัญของสําหรับทุกคน (สุ นีย ์ คล้ายนิ ล ปรี ชาญ เดช
ศรี และ อัมพลิ กา ประโมจนี ย,์ 2551) สําหรั บการศึ กษาของประเทศไทยให้ความสําคัญกับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยน ดังพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 หมวด 4 อันเป็ นหมวดที่ กาํ หนดแนวทางการจัดการสอน กําหนดในมาตรา 24 วรรค 5 กําหนดเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องดําเนิ นการ คื อ “ต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ มีความ
รอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้” หากแต่ สภาพความจริ งในปั จจุบนั การ
จัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีเป้ าหมายเพื่อนําความรู ้ไปสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และค่านิ ยม
เกี่ยวกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ว่าเป็ นวิชาที่ มีเนื้ อหายุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องเรี ยนเสริ มหรื อเรี ยนเพิ่มตามสถาบัน
กวดวิชาต่าง ๆ จึงจะสามารถทําข้อสอบแข่งขันได้ การเรี ยนวิทยาศาสตร์จึงเป็ นการเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนรู ้ธรรมชาติของ
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วิ ทยาศาสตร์ ให้ลึ กซึ้ งหรื อไม่ ได้สนใจเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ทําให้การเรี ยนการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ มี ค วามเป็ น
วิท ยาศาสตร์ เป็ นวิท ยาศาสตร์ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ ชี วิตประจําวัน เพราะเป็ นเพี ยงความรู ้ ความจําที่ ใช้สอบเท่ านั้น
เจตคติ ด ังกล่าวอาจทําให้สังคมไทยมี ความเป็ นวิทยาศาสตร์ น้อยลง (โชคชัย ยืนยง, 2548, น. 42-51) และจากผลการ
ประเมินการรู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ของโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ 2009 หรื อ PISA 2009 พบว่า
นักเรี ยนไทยไม่ถึง 1 ใน 4 มีผลการประเมินการรู ้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับพื้นฐาน ประมาณ 1 ใน 3 มีผลการประเมิน
การรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ระดับพื้นฐาน และอีกกว่าร้อยละ 40 มีผลการประเมินการรู ้วิทยาศาสตร์ต่าํ กว่าระดับพื้นฐาน (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554) ดังนั้นการทําให้นักเรี ยนรู ้ จกั และมี ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ที่
เหมาะสมจะช่วยส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีแนวคิดที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจํานวนมาก แต่จากการศึกษา
การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science Technology and Society: STS Approach)
พบว่าเป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริ ง แทนการ
เรี ยนรู ้ ที่ เริ่ มต้นด้วยแนวคิด และกระบวนการ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิ ด
และกระบวนการในสถานการณ์จริ ง ทําให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนกับสถานการณ์
จริ งในท้องถิ่นของนักเรี ยนได้ โดยเน้นเหตุ การณ์ หรื อประเด็นที่ กาํ ลังเกิ ดขึ้ น และพยายามให้นักเรี ยนหาคําตอบ
สําหรับ เหตุ การณ์ น้ ันๆ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ดีที่สุ ดในการเตรี ยมนักเรี ยนให้มีความพร้อมต่ อสถานการณ์ ในปั จจุบัน
เตรี ยมบทบาทของพลเมืองในอนาคต ที่มีความรู ้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรี ยนจะพัฒนาทั้ง
ความคิ ดสร้ างสรรค์ เจตคติ ต่ อวิ ทยาศาสตร์ ได้ใช้แนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ แ ละกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใน
ชี วิตประจําวัน และกล้าตัดสิ นใจด้วยตนเอง (NSTA, 1993) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมทําให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัยใคร่ รู้ เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้วิทยาศาสตร์เชื่ อมโยงกับเทคโนโลยี และ
นําบริ บทรอบตัวที่พบเห็นได้ง่ายมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถถามคําถามที่พฒั นาความคิดสู งขึ้น เป็ น
คําถามที่จะต้องไปค้นคว้าหาคําตอบ เช่น สระนํ้าหน้าอาคารเรี ยนเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดนํ้าจึงสกปรกและ
เหม็นมาก ถ้าเราทิ้งขยะลงไปในสระนํ้าสภาพแวดล้อมจะเป็ นอย่างไร เมฆเกิ ดขึ้ นได้อย่างไร ฝนกรดคื ออะไรมี
ผลเสี ยอย่างไร สาเหตุอะไรที่ทาํ ให้อากาศเสี ย มีวิธีป้องกันอากาศเป็ นพิษได้อย่างไร เป็ นต้น คําถามเหล่านี้จะช่วยทํา
ให้นักเรี ยนเข้าใจความรู ้ต่ างๆ ได้ง่ายขึ้ น จะเห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดดังกล่าวช่ วยทําให้นักเรี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจและมี ความสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนมีโอกาสพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และยังช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการรู ้
วิทยาศาสตร์ ข้ ึนด้วย (วนัชฎา ซุ่ ยล่อย และคณะ, 2553, น.215-236) และเป็ นการเรี ยนรู ้จากการใช้ประโยชน์สูงสุ ด
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กบั ภูมิปัญญาซึ่ งน่าจะเป็ นแนวทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ไทย (อํานาจ เกษศรี ไพร และ อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2553, น. 183-189)
จากความสําคัญของการรู ้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ที่ ได้กล่ าวมาแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มการรู ้ วิทยาศาสตร์ สําหรั บ
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย เพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เกิ ดการรู ้วิทยาศาสตร์ คือ มีความรู ้ความเข้าใจ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการนํา
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ความรู ้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็ นผลให้นกั เรี ยนกลายเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้
และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่ อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ในการส่ งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั แบ่งวิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งการศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา ตอน
ปลาย เพื่ อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ ยงั คงมีปัญหา หรื ออาจเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่
นักเรี ยนมี ความต้องการมากที่ สุด โดยใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ เพื่ อศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยเก็บ ข้อมูลกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 10 โรงเรี ยน ตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษาคื อ
สภาพในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน เครื่ องมือ ที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็ น
ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ สภาพการจัด การเรี ยนรู ้ วิ ทยาศาสตร์ เก็บ ข้อมูลโดยการใช้แ บบสอบถาม ซึ่ งรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการดําเนินการวิจยั มีดงั นี้
ประชากร และตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ประชากร คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 83 โรงเรี ยน และ 2) ตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 จํานวน 788 คน จาก
10 โรงเรี ยน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น โดยในการสุ่ มตัวอย่างแบ่งเป็ นตัวอย่างจากโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ใหญ่
กลาง เล็ก ทั้งในจังหวัดศรี สะเกษ และยโสธร
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนเกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยเครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีวิธีดาํ เนินการ ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ศึ ก ษาปั ญ หาการจัด การเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยน 2) นํ าข้อ มู ล และความรู ้ ที่ ได้ม าสร้ างแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ สร้างขึ้ นไปปรึ กษา กับคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุม
วิธีการเก็บข้อมูล ดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดย 1) ติ ดต่อประสานงานกับทางต้นสังกัดของตัวอย่าง เพื่ อขอเก็บ
ข้อมูล 2) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 3) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากแบบสอบถาม และ 4) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
สร้างเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สถิติที่ใช้ในการวิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในขั้นตอนของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดําเนิ นการวิจัยโดยนําผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล และผลการวิจัยที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 และการศึ กษาข้อมู ล
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นตัวกําหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนของรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ โดยอาศัย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จํานวน 2 ท่าน อาจารย์มหาวิทยาลัย
ต่ า ง ๆ จํา นวน 6 ท่ า น และครู ผู ส้ อนในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา จํา นวน 4 ท่ า น รวมทั้ง สิ้ น 12 ท่ า น ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถตรวจพิ จารณาเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์ 2) บทเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ จํานวน 16 ชุด 3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ที่ ส่ งเสริ มการรู ้ วิท ยาศาสตร์ จํานวน 16 แผน และ 4) แบบทดสอบวัดการรู ้ วิทยาศาสตร์ จํานวน 40 ข้อ นอกจากนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญยังตรวจพิจารณา และรับรองรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ดว้ ย ซึ่ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดาํ เนินการวิจยั มีดงั นี้
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจพิ จารณา และรั บ รองรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ จํานวน 7 ท่ าน ประกอบไปด้วยนักวิชาการจากสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จํานวน 2 ท่ าน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึ กษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
จํานวน 5 ท่าน และ 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจพิ จารณาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน จํานวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ท่าน
และครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน 4 ท่าน โดยเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ในสาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู ้วิทยาศาสตร์
นวัต กรรมและเครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ 1) คู่ มื อการใช้รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ท่ี ส่ งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน 2) บทเรี ยนเพื่ อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ 3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน และ 4) แบบทดสอบวัดการรู ้วิทยาศาสตร์
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้ 1) สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และการศึ กษาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการตามวัย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 และองค์ประกอบของการรู ้วิทยาศาสตร์ 2) กําหนดขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิ ดวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3) ทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 4)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิ จารณาตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่ อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ 5) สร้ างและพัฒนานวัตกรรมและ
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เครื่ องมือที่ใช้ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ 6) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 12 ท่าน และ 7) ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
สําหรับวิธีดาํ เนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
1. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
2. เก็บข้อมูลกับนักเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
1. การสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาการตามวัย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
- การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
- องค์ประกอบของการรู ้วิทยาศาสตร์
- หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กําหนดขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3. ทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
5. สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
2) บทเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
4) แบบทดสอบวัดการรู ้วิทยาศาสตร์
6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 12 ท่าน
7. ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์
ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีดาํ เนินการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์
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สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย จากการเก็บ
ข้อมูลกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จํานวน 788 คน จาก 10 โรงเรี ยน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ แบ่งตามความคิดเห็นของนักเรี ยน 5 ด้าน ได้แก่ ครู นักเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การ
วัดและประเมินผล โดยภาพรวม สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความคิดเห็น
สภาพการจัดการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ของนักเรียน
1. ด้านครู
ครู วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขณะสอนส่ วนใหญ่ยิ้มแย้ม
แจ่ ม ใส รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เป็ นกัน เองกับ นัก เรี ย น ครู ใ ห้ ค วามสนใจ
นักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง สําหรับการให้คาํ แนะนําของครู เกี่ ยวกับวิธีการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดผลดี คือ ให้ต้ งั ใจเรี ยน อ่านหนังสื อเพิ่ มเติ ม นักเรี ยน
ซักถามครู ได้ตลอดเวลาเมื่อมีขอ้ สงสัย
2. ด้านนักเรี ยน นักเรี ยนได้รับการสนับสนุ นช่ วยเหลือจากทางโรงเรี ยนในด้านวิทยาศาสตร์
ส่ วนใหญ่มีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัย นักเรี ยนสนใจเรี ยนมาก
ชอบเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รที่ ท างโรงเรี ยนจัด ให้ และอยาก
ปฏิบตั ิการทดลองมาก ๆ
3. ด้านการจัด สภาพการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของครู วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่ ครู จะแจ้ง
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบทุกครั้งก่อนเรี ยน มีการสํารวจนักเรี ยน
การเรี ยนรู ้ ที่ขาดเรี ยนในคาบนั้น ๆ แจ้งเนื้ อหาที่จะสอน มีการนําเข้าสู่ บทเรี ยน สอนแล้ว
สรุ ป หากมีการปฏิบตั ิการทดลอง ครู จะอธิ บายลําดับขั้นการทดลอง และ
เตือนเรื่ องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์การทดลอง แนะนําการใช้อุปกรณ์
และสารเคมี ในการทดลองทุกครั้ง ครู ให้นกั เรี ยนเสนอผลการทดลองแต่
ละกลุ่มแล้วทําการอภิปราย สําหรับวิธีการสอนที่ครู วิทยาศาสตร์ ใช้บ่อยครั้ง
ที่ สุ ด คื อ แบบบรรยาย รองลงมาคื อ ให้นักเรี ยนทําการทดลองเป็ นกลุ่ ม
นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ส ามารถดําเนิ น การค้น คว้าทํารายงานเป็ นกลุ่ ม โดย
สามารถแบ่งกลุ่มกันเองได้ ครู เป็ นผู ้ ให้คาํ แนะนํา กิจกรรมนอกหลักสู ตร
ที่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เข้าร่ วม ได้แ ก่ การจัด นิ ทรรศการทางวิทยาศาสตร์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
27

27

27

27
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
4. ด้านสื่ อการ
เรี ยนรู ้

5. ด้านการวัด
และ
ประเมินผล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สภาพการจัดการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
สื่ อการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ที่ครู วิทยาศาสตร์ ใช้เป็ นประจําในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ สื่ อ ICT ที่ใช้โปรเจกเตอร์-คอมพิวเตอร์ มีการใช้อุปกรณ์
การทดลองและสารเคมี สื่ อการเรี ยนรู ้ตรงกับเนื้ อหาของบทเรี ยน สําหรับ
หนังสื อแบบเรี ยน ที่นิยมใช้คือแบบเรี ยนของ สสวท.
วิธีที่ครู ใช้วดั และประเมินผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คื อ
การใช้แบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย การตอบคําถามในชั้นเรี ยน
การปฏิบตั ิการทดลอง ส่ วนใหญ่ครู จะแจ้งให้นกั เรี ยนทราบถึงจํานวนครั้ง
ของการสอบ จํานวนชิ้ นงานของนักเรี ยนที่ ตอ้ งนําส่ ง และเกณฑ์ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ระดับของปัญหา
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
S.D. แปลความหมาย
X
1. ด้านครู
2.42
1.22
น้อย
2. ด้านนักเรี ยน
2.86
1.04
ปานกลาง
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.57
1.08
ปานกลาง
4. ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้
2.73
1.09
ปานกลาง
5. ด้านการวัดและประเมินผล
2.62
1.09
ปานกลาง
ภาพรวม
2.64
1.10
ปานกลาง
จากผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยศึ กษา
สภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จําแนกตามความคิ ดเห็นของนักเรี ยน 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านครู ซึ่ งพบว่าส่ วน
ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส รับฟั งความคิ ดเห็ น ให้ความสนใจนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึ ง เป็ นกันเอง ให้นักเรี ยนซักถามครู ได้
ตลอดเวลาเมื่ อ มี ข ้อ สงสั ย จะเห็ น ได้ว่าครู วิทยาศาสตร์ ใ นระดับ มัธยมศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มีค วามรู ้ ค วามสามารถ
บุ คลิ กภาพดี มี ประสบการณ์ ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ และได้สอนตรงตามสาขาที่ เรี ยนมา 2) ด้านนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางโรงเรี ยนในด้านวิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่ มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ที่ทนั สมัย ชอบเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ ทางโรงเรี ยนจัดให้ และอยากปฏิบตั ิ การทดลองมากๆ โดยพบว่า
โรงเรี ยนมัธยมส่ วนใหญ่ มีความพร้อมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยน เนื่ องจากมี ห้องปฏิ บตั ิ การต่ างๆ
27

27
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ครบถ้วน ผูป้ กครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิ จ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างมี
ขั้นตอน มีข้ นั ของการนําเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นสอน และขั้นสรุ ป หากมีการปฏิบตั ิการทดลอง ครู จะอธิ บายลําดับขั้นการ
ทดลอง และเตื อนเรื่ องความปลอดภัยในการใช้อุป กรณ์ การทดลอง แนะนําการใช้อุปกรณ์ และสารเคมี ในการ
ทดลองทุ กครั้ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ กล่ าวว่าครู จะต้องให้ค าํ แนะนําตักเตื อนถึ งอันตรายที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ
นักเรี ยน ทุ กครั้ งที่ มีการปฏิ บตั ิ การทดลอง (นันทกาญจน์ จันทร์ สุ ตะ, 2556) แต่ วิธีการสอนที่ ครู วิทยาศาสตร์ ใช้
บ่อยครั้งที่สุดคือ การสอนแบบบรรยาย 4) ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ครู ใช้สื่อ ICT ที่ทนั สมัยในการจัดการเรี ยนรู ้ มีการใช้
อุ ป กรณ์ ก ารทดลองและสารเคมี ครู ต ้อ งรู ้ จัก ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี จัด การเรี ยนรู ้ และพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ้ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ, 2550) สําหรับหนังสื อแบบเรี ยนที่ นิยมใช้คือแบบเรี ยนของ
สสวท. และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล ครู ใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
การตอบคําถามในชั้นเรี ยน ซึ่ งการวัดประเมิ นผลต้องใช้หลายๆ วิธีประกอบกันจึ งทําให้การวัดและประเมิ นผล
เป็ นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยํา และเหมาะสม สําหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ พบว่าปั ญหาด้านต่ าง ๆ นั้นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจากดังที่ ได้กล่าวมาแล้วว่าการจัด การเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษานั้นโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพร้อมอยู่มากในทุกด้านแต่อาจมีการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม ผูว้ ิจยั จึงพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบดังกล่าว
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย จาก
ผลการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และการศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นํามาเป็ นตัวกําหนด
โครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการ รู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยผูว้ ิจยั
ศึ กษาเอกสารจากหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) การ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์ นานาชาติ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554) การจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย (Yuenyong & Narjaikaew, 2009, pp. 335-349) สรุ ปได้วา่ การประเมินการรู ้วิทยาศาสตร์
ประเมิ น ได้จ ากองค์ป ระกอบของการรู ้ วิท ยาศาสตร์ 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ความรู ้ ค วามเข้าใจหลัก การทาง
วิท ยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการนําความรู ้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังสนใจใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Yuenyong, 2006) เพื่อนํามาสร้างเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการรับรองรู ปแบบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทําให้ได้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้
วิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังภาพที่ 2
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ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ครู นักเรี ยน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัด
และประเมินผล
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม (STS
Approach) ที่มีกระบวนการ
5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นระบุประเด็นทางสังคม
2) ขั้นระบุการหาคําตอบอย่างมี
ศักยภาพ
3) ขั้นต้องการความรู ้
4) ขั้นทําการตัดสิ นใจ
5) ขั้นกระบวนการทางสังคม
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การรู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy)
1) ความรู ้ความเข้าใจหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
2) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3) เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
4) ความสามารถในการนําความรู ้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน

รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาพที่ 2 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยนําผลจากการศึ กษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และการศึ กษาข้อมูลแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม โดยในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เจตคติ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึง
พอใจของนักเรี ยน ความสามารถในการนําความรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน พบว่า กลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม จะมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาดีข้ ึน (ชวนชื่น โชติไธสง,
2541 พัด ชา เพิ่ มพิ พ ฒ
ั น์, 2546 และ อัมพวา รั กบิ ดา, 2549) หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาองค์ป ระกอบของการรู ้
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นความสามารถของการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลมาจากความรู ้วิทยาศาสตร์ และเจตคติ
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ของนักเรี ยน ความสามารถในการเชื่ อมโยงปรากฏการณ์ รอบตัวกับความรู ้วิทยาศาสตร์ โดยการใช้ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ประเมินได้จากสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ โดยสมรรถนะนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนทําความเข้าใจและช่วย
ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ในชี วิตประจําวันที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทกั ษะพื้นฐาน
เพี ยงพอแก่ การสื บเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปาจรี ย ์ ติ้วสิ ขเรศ, 2549) มาสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้กบั รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ดังกล่าว โดยผ่านการรับรองรู ปแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทําให้ได้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ สาํ หรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การนํา รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา ตอนปลายไปใช้
ควร ศึ กษา ทําความเข้าใจ เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน ทั้งครู และนักเรี ยนเพื่อให้การนํา รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ไปใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. การพัฒ นาแบบวัด การรู ้ วิท ยาศาสตร์ อาจได้รับ การปรั บ ปรุ งให้มีค วามเหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิทยา ซึ่ งครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ และผูเ้ กี่ยวข้องควรร่ วมกันประชุม หรื อดําเนินการเพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ
3. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการนําเสนอรู ปแบบ การเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ มการรู ้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย สําหรั บ นักเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 (ศรี ส ะเกษยโสธร) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับบริ บท สถานการณ์ในช่วงของการวิจยั หากนํารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ ผูใ้ ช้รูปแบบ
ควรพิ จารณาถึ ง บริ บ ท มี ก ารยกตัว อย่ า งบริ บ ทรอบตัว ของนัก เรี ย นเพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมีความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นด้วย
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษา รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ มการรู ้ วิทยาศาสตร์ ซึ่ งการรู ้ วิท ยาศาสตร์ มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คื อ ความรู ้ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการนําความรู ้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ อาจทําการศึกษาการรู ้วิทยาศาสตร์ในรายละเอียดแต่ละด้านเพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละด้านสามารถ
ส่ งผลสะท้อนถึงการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ได้จริ ง
27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 | 43

รู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มการรู้วทิ ยาศาสตร์: ผลสะท้อนจากการศึกษา
สภาพการจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2551). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ. (2550). สุดยอดวิธีสอนวิทยาศาสตร์ นาํ ไปสู่ การจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู ยคุ ใหม่ . กรุ งเทพมหานคร: อักษรเจริ ญทัศน์.
ชวนชื่น โชติไธสง. (2541). การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติต่อปั ญหามลพิษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มที่ ได้ รับการสอนตามแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
(STS) กับการสอนปกติ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ขอนแก่น.
โชคชัย ยืนยง. (2548). แนวคิดเกี่ยวกับนิยามพลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานของนักเรี ยนไทยและ
นิวซี แลนด์. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สั งคมศาสตร์ ), 26(1), 42-51.
นันทกาญจน์ จันทร์สุตะ. (2556). การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการโรงเรี ยนแวงพิทยาคม สั งกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 23.
(วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร.
ปาจรี ย ์ ติ้วสิ ขเรศ. (2549). การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในแหล่ งเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาการรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3. (วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
พัดชา เพิ่มพิพฒั น์. (2546). ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการนําความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ไปใช้ ในชี วิตประจําวันของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ ได้ รับการสอนตามแนววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสั งคม. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, เชียงใหม่.
วนัชฎา ซุ่ยล่อย และคณะ. (2553). การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมของครู ชีววิทยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี . 21(2),
215-236.
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). กรอบโครงสร้ างการประเมินผลนักเรี ยน
นานาชาติ PISA 2009. กรุ งเทพมหานคร: สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่ าน
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดอรุ ณการพิมพ์.
สุ นีย ์ คล้ายนิล ปรี ชาญ เดชศรี และ อัมพลิกา ประโมจนีย.์ (2551). ความรู้ และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
สําหรั บโลกวันพรุ่ งนี :้ รายงานการประเมินผลการเรี ยนรู้ จาก PISA 2006. กรุ งเทพมหานคร:
เซเว่นพริ้ นติ้งกรุ๊ ป จํากัด.
อัมพวา รักบิดา. (2549). ผลของการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคมต่ อ
27

44 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559

รู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มการรู้วทิ ยาศาสตร์: ผลสะท้อนจากการศึกษา
สภาพการจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิ ดแก้ ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ , สงขลา.
อํานาจ เกษศรี ไพร และ อมรรัตน์ วัฒนาธร. (2553). สัมพันธภาพใหม่ของการรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการพัฒนาสังคมที่ยง่ั ยืน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2), 183-189.
NSTA. (1993). Science/Technology/Society: A New Effort for Providing Appropriate Science for All.
In R.E. Yager (Ed.). The Science, Technology, Society Movement. Washing ton, DC: The National
Science Teacher Association.
Yuenyong, C. (2006). Teaching and learning about energy: Using STS approach. (Thailand: Thesis of
Doctoral Degree in Science Education). Kasetsart University, Bangkok.
Yuenyong, C. and Narjaikaew, P. (2009). Scientific Literacy and Thailand Science Education.
International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 335-349.

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 | 45

