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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติ น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ของ Kemmis & Mc Taggart เร่ืองคล่ืน 2) ส่งเสริมมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายเร่ืองคล่ืน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่
แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 107 คน  3 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการ
จดัการเรียนรู้ตาม STS  เร่ือง คล่ืน  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู   แบบ
บนัทึกภาคสนามส าหรับผูว้ิจยั และใบกิจกรรมส าหรับนักเรียน  แบบวดัผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.87 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายห้องเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2, 4/7 และ 6/7 มี
ค่าเฉล่ียในเกณฑ์ปานกลาง เท่ากบั 0.46, 0.37 และ  0.51 ตามล าดบั 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคล ในเกณฑ์สูง 
ปานกลาง และต ่า จ านวน 5 คน, 84 คน และ 18 คน ตามล าดบั 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this action research were to 1) develop the learning activities through Kemmis & Mc 
Taggart Science, Technology and Society (STS) in title wave and 2) support the student’s perception in title wave. 
The 107 high school students in three classroom; 4/2, 4/7 and 6/7 from one big public school in Pathumthani in the 
semester1/2015 were the target group. The instruments in this study were six plans of Science, Technology and 
Society (STS) Approach in title wave, students’ observations, teachers’ observations, researcher’s journal and 
exercise paper and the achievement test in title wave that its reliability was 0.87. This study found that 1) the mean of 
4/2, 4/7 and 6/7 classroom achievements were 0.46, 0.37 and 0.51, respectively. They were medium gain. 2) The each 
students’ achievements were at high gain, medium gain and low gain were 5 students 84 students and 18 students 
respectively. 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งใน

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกับทุกคนทั้ งในชีวิตประจ าวนัและการงาน
อาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างานเหล่าน้ีลว้นเป็นผลของ
ความ รู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะส าคญัในการ
คน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 92) วิชา
ฟิสิกส์ถือวา่เป็นวิทยาศาสตร์วิชาหน่ึงท่ีมีความส าคญั
มาก เป็นการศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ี เกิดข้ึนใน
ธรรมชาติ  เพื่ อ ให้ผู ้เรียน เข้าใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน สามารถค้นหาสาเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึน นอกจากน้ีวิชาฟิสิกส์ยงัเป็นพ้ืนฐานส าคญัของ
การน าไปประยกุตใ์นวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
แพทยศ์าสตร์ เป็นตน้ ตลอดจนก่อให้เกิดการพฒันา
ด้านเทคโนโลยีอย่างมากมาย (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2543 : 9) 
 การจดัการเรียนรู้ ถือเป็นวธีิการหน่ึงท่ีผูส้อน
น ามาใช้เพื่ อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ เสมือนเป็น
เคร่ืองมือท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการเรียน ตั้ งใจเรียน 
และเกิดการเรียนรู้ข้ึน การจดัการเรียนรู้มีจุดประสงค์
ให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ ง 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นเจตคติ รวมทั้งดา้น
ความรู้ความคิด ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชา
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติ ทั้ งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ท าให้ในบางเน้ือหาผูเ้รียนอาจมองไม่เห็นภาพหรือมี
จินตนาการไม่พอในส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการจะส่ือ ซ่ึงถา้
หากขาดจินตนาการเหล่านั้นไปแลว้อาจท าให้ผูเ้รียน
ไม่เกิดมโนทัศน์ในการเรียนรู้ โดยมโนทัศน์ เป็น
แนวคิดซ่ึงแสดงถึงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ท่ีได้จากการสรุปกลัน่กรองจากขอ้มูลหรือ

ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ โดยสามารถวดัไดห้ลาย
วิธี อาจจะเป็นการตอบค าถาม การสรุปเขี ยนเป็น
แผนผงัความคิด หรือวดัจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดังนั้ นการจัดการเรียน รู้ ท่ี จะท าให้ผู ้เรียนบรรลุ
วตัถุประสงค์ของหลักสูตร องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ประการหน่ึงคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือ 
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงในปัจจุบันมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
เป็นต้น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคม ก็เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางและเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจเน่ืองจากเป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กบับริบท
ของความสัมพนัธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม เป็นการส่งเสริมการพฒันาความรู้วิทยาศาสตร์ 
เพราะธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์มีการพฒันา
ผ่าน การตกระบวนการทางสังคม กระบวนการทาง
สังคมช่วยให้ขอ้คน้พบต่างๆ ของนกัวิทยาศาสตร์เป็น
ความรู้สาธารณะ ท าให้ความรู้วิทยาศาสตร์มีความ
น่าเช่ือถือไดแ้ละสามารถอา้งอิงได ้(ชยัวฒัน์, 2552) 

คล่ืน เป็นเน้ือหาบทหน่ึงในวิชาฟิสิกส์ ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์เช่น การท่ีเราเห็นผิวน ้ ากระเพ่ือมข้ึนลง เม่ือ
มีการเคล่ือนไหวของส่ิงต่างๆ ท่ีผิวน ้ า เช่น มีใบไม ้
แมลง หรือผลไมห้ล่นลงไปในน ้ า การกระเพ่ือมของ
น ้ ามีลักษณะเป็นคล่ืนแผ่กระจายออกไป หรือเม่ือตี
กลองหรือตะโกนก็จะมีคล่ืนเสียงแผ่กระจายออกไป
เช่นกัน ยงัมีคล่ืนอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น คล่ืนแสง 
คล่ืนวิทยุ เป็นตน้ เน้ือหาเร่ืองคล่ืน ถือเป็นบทหน่ึงท่ี
ตอ้งอาศยัจินตนาการในการเรียน ผูเ้รียนควรจะนึกภาพ
ในส่ิงท่ีผูส้อนก าลงัพูด ซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้
เขา้ใจดียิง่ข้ึน โดยความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองคล่ืน จะสามารถ
น าไปปรับใชไ้ดก้บัสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น ดา้น
การแพทย์ ใช้ เป็นอัลตราซาวด์  (Ultrasound) เพื่ อ
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ตรวจดูอวยัวะภายในร่างกายผูป่้วย ดา้นวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม ใชใ้นการท าเคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร และ
ด้ าน ป ระม ง  ใช้ เค ร่ื อ งโซน าร์  (SONAR, Sound 
Navigation and Ranging) ส่ งค ล่ืน เสี ยงห าฝู งป ล า      
เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะท าการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เร่ือง คล่ืน 
เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โดยพิจาณาจากสภาพปัญหาการเรียนการ
สอนในปัจจุบนั ผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่าการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
ส าหรับใชใ้นเร่ืองคล่ืน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีจะส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ข้อเท็จจริง และ
ข้อส รุปต่ างๆ  ได้ชัด เจน  และช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไดฝึ้กประสบการณ์ตรง
อนัส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะช่วย
พฒันาความคิด ความสามารถ และยงัช่วยกระตุน้ให้
นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม (STS) ของ 
Kemmis &  Mc Taggart ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้ น
วางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสังเกต 
(Observing) และขั้ นการสะท้อนผลการปฏิบั ติ 
(Reflecting) เร่ืองคล่ืน 

2) ส่ ง เส ริมมโนทัศน์ ของนั ก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ืองคล่ืน 
 
 
วธีิการวจิยั 
               ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนรายวชิา
ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ว 30101 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 107 คน ใน 3 ห้องเรียน คือ มธัยมศึกษาปีท่ี 
4/2,4/7 และ 6/7 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็น
หอ้งท่ีผูท้  าวจิยัรับผิดชอบสอน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1)   เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียน รู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม จ านวน 6 แผน  โดยใชเ้วลาท า
กิจกรรม 10 ชั่วโมง เร่ือง คล่ืน ตามตวัช้ีวดัสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการ
จดัการเรียนรู้ 6 แผน ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง คล่ืนและส่วนประกอบของคล่ืน 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การสะท้อนและการ
หักเห 3) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การแทรก
สอดและการเล้ียวเบน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ือง เสียงและการไดย้ิน 5) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
เร่ือง ธรรมชาติของเสียง และ 6) แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ี 6 เร่ือง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  
 2)   เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผล มีดงัน้ี  

1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู 

2) แบบบนัทึกภาคสนาม ส าหรับ
ผูว้จิยั 

3) ใบกิจกรรม ส าหรับนกัเรียน 
 3)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลวจิยั มี
ดงัน้ี  
  1) แบบวดัผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ เร่ือง คล่ืน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.68-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28-0.80 ค่า
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อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.75 และค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ วิธี Lovett มีค่า
เท่ากบั 0.87 
  2) ใบกิจกรรม แบบเติมค าตอบ 

วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูล 
 ผูว้จิยัท าการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน
ดว้ยการให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้น าผลสอบ
ม าวิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ จั ด ก ลุ่ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น โด ยค ล ะ
ความสามารถ จากนั้ นด าเนินการสอนนักเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ในระหว่างจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจัยได้บันทึกวิดีโอและมีผูช่้วย
วิจัยคอยช่วยสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพื่อท าจะน ามา
สะท้อนผลส าหรับปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ถดัไป จนกระทัง่ครบทั้ง 6 แผน ตามขั้นตอนของวิจยั
เชิงปฏิบติัการ จากแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart 
ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้ นวางแผน (Planning) ขั้นการ
ปฏิบัติ (Action) ขั้ นสังเกต (Observing) และขั้ นการ
สะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting) 
 เม่ือจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินทุกแผนแลว้ ผูว้ิจยั
ท าการทดสอบหลังเรียนกับผู ้เรียน แล้วน าผลมา
วิเคราะห์ โดยวิธีการหาค่า Normalized gain โดยหา
จากอตัราส่วนของผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (Actual 
gain) ต่อผลการเรียนรู้สูงสุดท่ี มีโอกาสเพ่ิมข้ึนได ้
(Maximum possible gain) โดยมีสมการดงัน้ี 
 

 
โดยท่ี  คือ ค่าnormalized gain 

 คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงั
เรียนเป็นเปอร์เซ็นต ์

 คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อน
เรียนเป็นเปอร์เซ็นต ์

ค่า normalized gain สามารถแบ่งระดบั
ออกเป็นกลุ่มไดเ้ป็นสามระดบั คือ 
“High gain”      หมายถึงไดค้่า  
“Medium gain” หมายถึงไดค้่า 

 
“Low gain”       หมายถึงไดค้่า 

 
 โดยงานวจิยัน้ีจะวดัภาพรายชั้น และ
รายบุคคล 
ส าหรับงานวจิยัน้ีจะวดัภาพรวมรายชั้นเรียน รายบุคคล 
และรายหวัขอ้ 
 
ผลการวจิยั 

1) แผนการจัด การ เรี ยน รู้ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสังคม (STS) ของ 
Kemmis & Mc Taggart ท่ีประ กอบด้วยขั้ นวางแผน 
ขั้นการปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นการสะท้อนผลการ
ปฏิบติั เร่ืองคล่ืน จ านวน 6 แผน ใชเ้วลาท ากิจกรรม 10 
ชัว่โมง 

2) การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ส่งเสริมมโนทัศน์ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายเร่ืองคล่ืน โดย
พิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายห้องเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 , 4/7 และ 6/7 มีค่า 
normalized gain 0.46, 0.37 แ ล ะ  0.51 ต าม ล า ดั บ 
(ตารางท่ี 1) 

2.2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2, 4/7 และ 6/7 จะมี
นกัเรียนจ านวน 5 คน อยูใ่นเกณฑสู์ง นักเรียนจ านวน 
83 คน อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และนักเรียนจ านวน 18 
คน อยูใ่นเกณฑต์ ่า (รูปท่ี 1- 3) 
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ตารางที ่1   ค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคล่ืนของนกัเรียนหอ้ง 4/2, 4/7 และ 6/7 
ห้อง Pre-test 

(%) 
Post-test 

(%) 
Actual gain 

(%) 
Maximum possible gain 

(%) 
normalized gain  

<g> 

4/2 9.52 (23.80) 23.63 (59.08) 14.11 (35.28) 30.48 (76.20) 0.46 
4/7 12.79 (31.98) 22.96 (57.4) 10.17 (25.42) 27.21 (68.02) 0.37 
6/7 9.90 (24.75) 25.26 (63.15) 15.36 (38.40) 30.10 (75.25) 0.51 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายหอ้งของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2, 4/7 และ 6/7 มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.46, 0.37 และ 0.51 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑป์านกลาง (medium gain) 

 

 

 
รูปที ่1   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 2 
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รูปที ่2   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 7 

 

รูปที ่3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หอ้ง 7 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม เร่ืองคล่ืน เพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย อภิปรายและสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. แผนการจัด ก าร เรี ยน รู้ต ามแน ว คิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมไดพ้ฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เน่ืองจากผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากศึกษาทฤษฎีและ
หลักการท่ี เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม จาก
หนงัสือ ต ารา บทความวิชาการ และงานวิจยั เช่น “ผล
ของการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพฒันากิจกรรม
การเรียน รู้โดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เร่ืองระบบ
นิเวศ” ของ ผกาทิพย ์สังฆะมณี (2555) รวมถึงตวัช้ีวดั
สาระการเรียน รู้แกนกลาง ก ลุ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 จากนั้นจึงวเิคราะห์จุดมุ่งหมายประจ าหน่วย 
แลว้จึงด าเนินการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Bryant (1995) ทั้ ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
สงสัย ขั้ นวางแผน ขั้ นค้นหาค าตอบ ขั้ นสะท้อน
ความคิด ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นน าไป
ปฏิบัติจริง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ซ่ึงมี
องค์ประกอบของแผน ได้แก่ มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 
และส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ท าให้สามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมได้เป็นอย่างดี 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส าลี รักสุทธี (2544 อา้งถึงใน 
วรวฒัน์, 2557) กล่าววา่ การจดัท าแผนการสอนซ่ึงเป็น
ผลมาจากการวางแผนมาสร้างเป็นแผนการสอนยอ่ยๆ 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ส าคัญ ข อ งแ ผน ก ารส อน ค ว ร
ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลการเรียน ท าให้
แผนการจัดการเรียน รู้ได้รับการพัฒนา สามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม มีมโนทศัน์เพ่ิมข้ึน โดยวดัจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงมีค่าสูงกว่าก่อน
เรียน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะนักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 

เช่น การวางแผนคน้หาค าตอบ การคน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การสะทอ้นความคิดดว้ยตนเอง โดย
สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัค าตอบท่ีเกิดจากแนวคิดเดิม
กบัขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดจ้ากการคน้หาค าตอบ เพ่ือสรุป
เป็นค าตอบของค าถามท่ีตั้งไว ้โดยครูผูส้อนมีหน้าท่ี
เพียงกระตุ ้นความสนใจ แนะน า และอ านวยความ
สะดวกดา้นต่างๆ ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง สอดคล้องกับการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ดังท่ีสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2555 อ้างถึงใน ทัชยา, 
2557) ไดก้ล่าวไวว้า่การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัเป็นแนวความคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ค  านึงถึงธรรมชาติของผู ้เรียนแต่ละคนว่ามีความ
แตกต่างกันในด้านเชาวปั์ญญา บุคลิกภาพ ความคิด
สร้างสรรค์และพฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
ไดรู้้จกัการคิดคน้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียน
ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ยน รู้  มี
ประสบการณ์ตรง โดยการลงมือปฏิบติั แกปั้ญหา หรือ
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจขอผู ้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่ อพัฒนา
ศกัยภาพจองผูเ้รียนไดเ้ต็มท่ี เห็นความหมายของส่ิงท่ี
เรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้อีกทั้งตวั
อย่างท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา ก็เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงในชีวิตประจ าวนั เป็นเร่ืองใกลต้วั ท าให้นักเรียน
มองเห็นภาพไดง่้าย เกิดความสนใจ ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.1)  ควรตรวจใบ งานนั ก เรี ยน ให้

ถูกต้อง ละเอียด เพื่อให้นักเรียนน าข้อผิดพลาดไป
แกไ้ขในการเรียนคร้ังต่อไป 

1.2)  ควรมีการสอนเสริมให้แก่นกัเรียน
ท่ียงัไม่เขา้ใจในหอ้งเรียน เช่น นกัเรียนกลุ่มอ่อน 

2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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2.1)  ควรศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม (STS) เร่ืองคล่ืน กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาผลการวิจัยเม่ือเปล่ียน
กลุ่มเป้าหมาย 

2.2)  ควรน าวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม (STS) ไปปรับใช้กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ดา้นอ่ืนๆ 

2.3)  น าเอาความรู้เร่ือง คล่ืน ไปใช้กับ
รูปแบบการสอนอ่ืนๆ เพื่อความหลากหลายในการ
จดัการเรียนการสอน 

2.4)  ควรมีแบบสัมภาษณ์เพื่อท าการ
สะท้อนผลการปฏิบัติได้ชัดเจนแบะมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
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