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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และ               
2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็น
นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม               
(Cluster Random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 
จ านวน 5 แผน เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกภาคสนาม แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธี t-test 
แบบ Dependent Sample ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม ฟิสิกส์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this action research were to compare 1) the learning achievement and 2) the science problem 

solving ability before and after learning physics in the topic of force and laws of motion unit of grade 10 students 
based on science, technology and society approach. The sample group of this action research was a sampled cluster 
which contained 37 grade 10 students during the first semester in academic year 2018. The research instruments were 
composed of 5 lesson plans on force and laws of motion, field notes, observation form, learning achievement test and 
science problem solving ability test. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test dependent. 
The results showed that 1) student who learned physics through science, technology and society approach achieved a 
higher score in the learning achievement posttest at .05 level of significance. and 2) students’ science problem solving 
ability in physics based on the implementation of science, technology and society approach was higher at .05 level of 
significance. 
 

Keywords: action research, Science, Technology and Society, Physics, achievement, science problem solving ability 
 

1. บทน า 
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของการศึกษาไทยท่ีพึงประสงคใ์น

อนาคตวา่ “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุขสอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีเป้าหมาย 2 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นของ
ผูเ้รียน (Learner Aspirations) ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถรับมือและ
ด ารงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วน้ีได ้ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้นความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู ้น า  (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะ การเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 2) ดา้นการจดัการศึกษา ท่ีเน้น
พฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยสถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาตอ้งสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรไดอ้ย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาผูเ้รียนทุกช่วงวยัใหมี้ทกัษะ ความรู้ความสามารถ พฒันาคุณภาพชีวิตไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ฉ-ซ) 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์วา่ วิทยาศาสตร์ มี
บทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวติ
ประจ าวนัและในงานอาชีพต่างๆ เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ท่ีใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต
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และในการท างานลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้
วทิยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยก็ีมีส่วนส าคญัมากท่ีจะใหมี้การศึกษา
ค้นควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง ส่วนธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์นั้ น 
วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของโลก วทิยาศาสตร์จึงเป็นผลจากการสร้าง
เสริมความรู้ของบุคคล การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีผลให้ความรู้
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้งและส่งผลต่อคนในสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาคน้ควา้และการใชค้วามรู้ทาง
วทิยาศาสตร์จึงตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม และเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื (กรมวชิาการ, 2545) 

วชิาฟิสิกส์เป็นวทิยาศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการฝึกทกัษะความรู้พ้ืนฐานของการน าไปใชใ้นวิชา
ต่าง ๆ และมุ่งให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (มารุต วรสาร , 2548) วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีเน้นท่ี
กระบวนการให้นักเรียนเกิดความคิด ความเขา้ใจ และฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิดอย่างพิจารณาอย่างมีเหตุผลตลอดจน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อความเจริญกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะในการแกปั้ญหา  

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ยงัมีการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควร ดว้ยความยากในดา้นของเน้ือหา ผูเ้รียนจึงมีมุมมองต่อวชิาฟิสิกส์วา่เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เขา้ใจยาก มีความ
ซับซ้อน เป็นเร่ืองไกลตวั ไม่อยู่ในชีวิตประจ าวนั จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาฟิสิกส์ได้อย่างถ่องแท้ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจหลักการของเร่ืองท่ีเรียนและทักษะในการ
แกปั้ญหาไม่เพียงพอ และไม่สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาวิชาฟิสิกส์เขา้กบัชีวิตประจ าวนัได ้และบทบาทของผูส้อนมี
มากกวา่บทบาทของผูเ้รียน กล่าวคือ ผูส้อนยงัเนน้การบรรยายและสรุปความรู้ส าเร็จรูปให้กบัผูเ้รียน โดยผูเ้รียนไม่มี
โอกาสในการคิดไตร่ตรองความรู้นั้น อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ก็ไม่เอ้ืออ านวย ท าใหผู้เ้รียนเคยชินกบัการเป็นผูรั้บและ
จดจ าความรู้มากกว่าท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนในลกัษณะบรรยายแบบน้ีนั้น เป็น
วิธีการท่ีเน้นผูส้อนเป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนได้มีการจดจ าความรู้นั้น ซ่ึงขดัแยง้กบั
แนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีวา่กระบวนการ
ศึกษาตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ตลอดทั้งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
รู้วิธีแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และรู้หลกัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547) หากผูส้อนยงัเนน้การบรรยายก็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการท่องจ าเพ่ือจดจ าเน้ือหาจากผูส้อน ซ่ึง
การท่องจ าน้ีจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดย้าก ส่งผลให้ผูเ้รียนไม่สนุกกบัการเรียน (รุ่ง แกว้แดง, 2542: 51) อีกทั้ง
ไม่ไดส้ร้างความรู้ท่ีย ัง่ยืน และส่ิงท่ีเรียนโดยการท่องจ าก็จะลืมไดง่้าย ถา้ปราศจากการกระตุน้อย่างต่อเน่ือง (Novak, 
1991: 12) ท าใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ในเกณฑท่ี์ต ่า และยงักระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมอีกดว้ย (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553) จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น รูปแบบการจดัการเรียนรู้จะตอ้ง
ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีลกัษณะท่ีดึงดูดความสนใจ สร้างแรงจูงใจของผูเ้รียนได ้ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากท่ีสุด และสามารถท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ส่ิงท่ีเรียนไม่ใช่เร่ืองไกลตวั รวมไปถึงไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถ
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แกปั้ญหาได ้เกิดการเช่ือมโยงความรู้อย่างเป็นระบบ การจดัการเรียนรู้แบบน้ีนั้นเป็นการเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีตวัผูเ้รียน
เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างและหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงรูปแบบหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คือ การจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เน่ืองจากเป็นการน าความรู้วิทยาศาสตร์ผนวกกบั
เทคโนโลยมีาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสงัคมชีวติประจ าวนัผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงการเรียนในบริบท
ของสถานการณ์จริงหรือประสบการณ์ของนกัเรียนน้ี จะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ เพ่ิมพนูความสามารถในการ
แกปั้ญหา อนัเป็นทกัษะท่ีติดตวั เม่ือนกัเรียนพบเจอปัญหาในชีวิตประจ าวนั นกัเรียนจะสามารถน าความสามารถน้ีไป
แกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (จิรดา น ้ าใจดี, 2555)  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะครูผูฝึ้กสอนวิชาฟิสิกส์ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียน
การสอนในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน โดยเฉพาะเน้ือหาวชิาฟิสิกส์ เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ีซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ี
ส าคญัและเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาเน้ือหาอ่ืนๆ เช่น งาน พลงังาน โมเมนตมั เป็นตน้ (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2560) รวมไปถึงยงัเป็นเร่ืองท่ีพบไดใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความ
สนใจในการน าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม (STS) มาพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การน าความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม   
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎ

การเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 รูปแบบการวจิยั 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart โดยมี 4 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นท่ี 2 ขั้นการปฏิบติัตามแผน (Action) ขั้นท่ี 3 ขั้นสงัเกต (Observe) และขั้น
ท่ี 4 ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติัการ (Reflection) โดยใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัผลก่อนหลงั (One  Group  
Pretest - Posttest  Design) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2543: 95)   

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2.1 ประชากร 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนปทุมวไิล จ านวน 3 หอ้งเรียน ไดแ้ก่ 4/1, 4/2 และ 4/3 รวมทั้งหมด 107 คน 
3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

706 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 37 คน โดยการเลือกสุ่มตวัอยางแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) 

3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4.1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสงัคม เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี จ านวน 5 แผน ทั้งหมด 16 คาบ  
3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกภาคสนามของผูว้ิจยั แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนของนกัเรียน และแบบสงัเกตพฤติกรรมของครู 
3.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และ

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
3.4.3.1 แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี เป็นแบบวดั

ชนิดอตันยั ประกอบดว้ยจ านวน 10 สถานการณ์ ท าการวดัทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นการวเิคราะห์ปัญหา 
ขั้นการเสนอวิธีการคิดแกปั้ญหา และขั้นการตรวจสอบผลลพัธ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบ
กบัจุดประสงค ์(IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้ง 0.67 – 1.00 ใชส้ าหรับทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน  

3.4.3.2 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี เป็นแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวนขอ้ทั้งหมด 30 ขอ้ ท่ีผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 
3 ท่าน และผ่านการน าไปทดลองใช้ ( try out) กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยแต่ละข้อมีความสอดคลอ้ง                 
0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.73 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.47 ใชส้ าหรับ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3.5 วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1) ช้ีแจงบทบาท หนา้ท่ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป้าหมาย ขอ้ตกลง ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม 
2) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์เพ่ือน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ 
3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 5 แผน ใชเ้วลา 16 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
4) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกแผนการจดัการเรียนรู้ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ และสะทอ้นผลการปฏิบติั โดย

ใชเ้คร่ืองมือ ท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของ
ครู และแบบบนัทึกภาคสนาม (Field note)  
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5) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดิม จากนั้นจึงน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ สรุปผล และแปรผลขอ้มูล
ต่อไป 

3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ โดยใช้ ค่าเฉล่ียเลขาคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ t-test แบบ 
Dependent sample 
 

4. ผลการวจิยั 
4.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม   
ผูว้จิยัท าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมสึกษาปีท่ี 4 

ดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก โดยทดสอบทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม ทั้งหมด 6 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 
และการประเมินค่า โดยมีคะแนนเตม็ 30 คะแนน และไดแ้สดงผลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม 

การทดสอบ N �̅� S.D. t-Test Sig(1-tailed) 
ก่อนเรียน 37 9.78 2.14 

26.34 .00* 
หลงัเรียน 37 19.81 2.32 

*p≤.05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.78 และ 2.14
ตามล าดบั และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 19.81 และ 2.32 ตามล าดบั  

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม   

ผูว้จิยัท าการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นแบบอัตนัยจ านวน 10
สถานการณ์ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง โดยทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 4 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นการวเิคราะห์
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ปัญหา ขั้นการเสนอวธีิคิดแกปั้ญหา และขั้นตรวจสอบผลลพัธ์ โดยมีคะแนนเตม็ 120 คะแนน และไดแ้สดงผลดงัตาราง
ท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ดว้ย
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม 

การทดสอบ N �̅� S.D. t-Test Sig(1-tailed) 
ก่อนเรียน 37 76.92 4.56 

48.14 .00* 
หลงัเรียน 37 109.11 1.90 

*p≤.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 76.92 และ 4.56 ตามล าดบั และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 109.11 และ 1.90
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีผลความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05  

เม่ือแยกพิจารณาแต่ละตวับ่งช้ีความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดการตรวจค าตอบ
ในแต่ละขั้นของการประเมินเป็นแบบรูบิค (Rubrics) ซ่ึงแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และ
ระดบัท่ี 3 โดยมีความหมายแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1. ระบุปัญหา 
สามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้นชดัเจน 

สามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นชดัเจน 

ไม่สามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ถูกตอ้ง 

2. การวิเคราะห์ปัญหา 
สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้
อยา่งถูกตอ้งและชดัเจนตามทฤษฎี
เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

สามารถระบุสาเหตุของ
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งแต่ยงั
ไม่ชดัเจนตามทฤษฎีเร่ือง 
แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3. การเสนอวิธีการคิด
แกปั้ญหา 

สามารถเลือกใชวิ้ธีการแกปั้ญหาได้
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

สามารถเลือกใชวิ้ธีการ
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสม แต่ยงั
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี เร่ือง 
แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 

ไม่สามารถเลือกใชวิ้ธีการแกปั้ญหาได้
เหมาะสม 

4. การตรวจสอบผลลพัธ์ 
ระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการน า
วิธีการคิดแกปั้ญหาไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
และครบถว้น 

ระบุผลท่ีเกิดข้ึนจากการน า
วิธีการคิดแกปั้ญหาไปใชไ้ด้
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

ระบุผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าวิธีการคิด
แกปั้ญหาไปใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้ง 
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จากผลการพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ าแนกตามตวับ่งช้ี จะเห็นไดว้า่ค  าตอบ
ของนกัเรียนมีความแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้นของก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ี ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม 

ขั้น สถานการณ์ 
จ านวนนักเรียนที่ตอบในแต่ละสถานการณ์ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 

ขั้นระบุ
ปัญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 20 16 1 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 2 23 14 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 3 27 10 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 4 27 10 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 5 23 14 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 6 28 9 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 7 21 16 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 8 26 11 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 9 19 18 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 10 24 13 0 37 0 0 

ขั้นการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 0 2 35 13 24 0 
สถานการณ์ท่ี 2 0 2 35 8 29 0 
สถานการณ์ท่ี 3 0 3 34 9 28 0 
สถานการณ์ท่ี 4 0 3 34 9 28 0 
สถานการณ์ท่ี 5 0 5 32 14 23 0 
สถานการณ์ท่ี 6 0 10 27 11 26 0 
สถานการณ์ท่ี 7 0 10 27 16 21 0 
สถานการณ์ท่ี 8 0 9 28 27 10 0 
สถานการณ์ท่ี 9 0 13 24 33 4 0 
สถานการณ์ท่ี 10 0 13 24 37 0 0 

ขั้นการเสนอ
วิธีการคิด
แกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 0 2 35 6 31 0 
สถานการณ์ท่ี 2 0 2 35 1 36 0 
สถานการณ์ท่ี 3 0 6 31 9 28 0 
สถานการณ์ท่ี 4 0 10 27 9 28 0 
สถานการณ์ท่ี 5 0 8 29 14 23 0 
สถานการณ์ท่ี 6 0 9 28 13 24 0 
สถานการณ์ท่ี 7 0 10 27 16 21 0 
สถานการณ์ท่ี 8 0 12 25 27 10 0 
สถานการณ์ท่ี 9 0 13 24 33 4 0 
สถานการณ์ท่ี 10 0 12 25 35 2 0 
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ขั้น สถานการณ์ 
จ านวนนักเรียนที่ตอบในแต่ละสถานการณ์ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 

ขั้นการ
ตรวจสอบ
ผลลพัธ์ 

สถานการณ์ท่ี 1 29 8 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 2 20 17 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 3 24 13 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 4 23 14 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 5 24 13 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 6 22 15 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 7 23 14 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 8 23 14 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 9 22 15 0 37 0 0 
สถานการณ์ท่ี 10 25 12 0 37 0 0 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม นกัเรียนส่วนใหญ่

สามารถระบุปัญหาและตรวจสอบผลลพัธ์ไดอ้ยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ ระดบั 3 และระดบั 2 แต่มีจ านวนนกัเรียนท่ีสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์และเสนอวิธีการคิดแกปั้ญหาไดน้อ้ย ส่วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่นระดบั 1 ภายหลงัการ
จัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีระดบัคะแนนเพ่ิมข้ึนมาท่ีระดบั 2     
และ 3 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม พบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี แกว้งาม (2549) ท่ีไดท้ าการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัการไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของทชัยา อุดมรักษ ์และบญัญติั ช านาญกิจ (2557) ท่ีไดท้ าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สงัคม และเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการ
สอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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จากการศึกษาการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสถานการณ์ จะเห็นว่าภายหลงัจากไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนมีพฒันาการระดบัคะแนนในแต่ะขั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจาก ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนนั้น ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 5-6 คน โดยมีการคละคนอ่อน 
ปานกลาง เก่ง ไวอ้ยูด่ว้ยกนั  ผูเ้รียนท่ีเก่งกวา่จะคอยช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อน ท าให้สามารถช่วยลดความแตกต่างในการ
เรียนระหวา่งบุคคลได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดมี้การสรุปปัญหาระหวา่งการสอนในแต่ละคร้ังเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข 
รวมไปถึงมีการเลือกใชกิ้จกรรมและส่ือท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหดู้น่าสนใจและเห็นภาพชดัเจน โดยเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบติัมากท่ีสุด โดยในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ผูว้จิยัจะมีการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนดว้ย
การเปิดวีดีโอ หรือเก่ียวกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั และท้ิงประเด็นปัญหาให้ผูเ้รียนไดช่้วยกนัขบคิดหาค าตอบ 
ซ่ึงผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มจะตอ้งพิจารณาความรู้ท่ีตนมีอยูด่ว้ยการแสดงความคิดเห็น  อภิปราย และร่วมกนัวางแผน สืบ
คน้หาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ตามความถนดัของแต่ละคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Martin (1994 
อา้งถึงใน พฤกษ ์โปร่งส าโรง, 2549) ท่ีสรุปวา่ การสนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองท า
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และสอดคลอ้งกบัการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ีสิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์ (2555 อา้ง
ถึงใน ทชัยา อุดมรักษ,์ 2557) ไดก้ล่าวไวว้า่การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นแนวความคิดในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันในด้านเชาวปั์ญญา บุคลิกภาพ ความคิด 
สร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียน ไดรู้้จกัการคิดคน้แสวงหาความรู้ดว้ยใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยการลงมือปฏิบติั แกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดเ้ตม็ท่ี จากนั้นผูส้อนจะท าการให้
ความรู้เพ่ิมเติมด้วยการบรรยายเน้ือหาร่วมกับการท าการทดลอง และมีการใช้ส่ือโปรแกรมสถานการณ์จ าลอง 
(simulation) เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี นอกจากน้ีผูส้อนยงัไดมี้การสอนโดยใชเ้กมส์เขา้มาช่วย โดยจดัเป็นเกมส์
แข่งขนัการตอบปัญหา ซ่ึงวิธีสอนโดยใชเ้กมส์น้ี จะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่าง ๆ อยา่งสนุกสนาน
และทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมสูง (ทิศนา แขมมณี 2543) เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนของการให้ความรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม และน าขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงเร่ืองต่างๆ 
และท าให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Piaget (1962 อา้งถึงใน จุลพฒัน์ตรา บุตเขียว, 
2551) ท่ีกล่าววา่ ในการสอนส่ิงใดใหก้บัเด็กควรเร่ิมจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแลว้จึงเสนอส่ิงใหม่
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเก่า การท าเช่นน้ีจะช่วยใหก้ระบวนการซึมซบัและจดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี จนได้
ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งแลว้จึงใหผู้เ้รียนน าขอ้สรุปท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ 
 
6. บทสรุป 

จากการวิจัยท าให้ผูว้ิจยัพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นการ
จดัการเรียนรู้อีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและส่งเสริมกระบวนการคิด สามารถเช่ือมโยงความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์เขา้กบัชีวติประจ าวนั โดยน าความรู้ทางฟิสิกส์มาแกปั้ญหาสถานการณ์ในสงัคมได ้ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด้
กบัโรงเรียนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั โดยจะตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในเร่ืองของ
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เคร่ืองมืออุปกรณ์การท าแลปและส่ือการสอนอยา่งครบครัน และคุณครูตอ้งมีแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ท่ีใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองผา่นการปฏิบติัจริง (Learning by doing)  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การท าวจิยัคร้ังน้ีขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ เป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ และขอขอบพระคุณครูจนัทิมา วงชยัเพง็ ครู
พ่ีเล้ียงท่ีให้ค  าปรึกษา และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 37 คน โรงเรียนปทุมวิไล ท่ีให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณสถาบนัการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีให้การสนบัสนุนทุน
วจิยัในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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