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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
เรื่องทรัพยากรธรณี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ไดดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ
1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง
การเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมสูง กวานักเรียนที่เรียนรูแบบ
ปกติ
1.2.2 ทักษะการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
1.3.1 ประชากร ที่ใชในการทดลองในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนทา
ยางวิทยา อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 5 หองเรียน จัดหองเรียนแบบคละความสามารถ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน
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1.3.2 กลุมตัวอยางใชในการทดลองในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทายางวิทยา อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนจํานวน 68 คน ที่จัดหองเรียน
โดยคละความสามารถ ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) โดยจับฉลากใหหอง
หนึ่งเปนกลุมทดลองและอีกหนึ่งหองเปนกลุมควบคุม
1) กลุมทดลอง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 34 คน สอนโดย
ใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ทรัพยากรธรณี
2) กลุมควบคุม เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 34 คน สอนโดย
การจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
1.3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ทรัพยากรธรณี
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี
3) แบบวัดทักษะการแกปญหา เรื่อง ทรัพยากรธรณี
1.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแกปญหา
2) ดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2559 จํานวน
5 แผนการจัดการเรียนรู เวลาสอน 20 ชั่วโมง เปนเวลา 7 สัปดาห ใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง
ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับกลุม
ทดลอง และใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับกลุมควบคุม ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสอนเอง
3) เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแกปญหาที่เปนชุดเดียวกันกับทดสอบกอนเรียนกับกลุม
ตัวอยาง
4) นําผลการทดสอบของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนน
5) นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1.3.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) หาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแกปญหา
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2) หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแกปญหา
3) หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
ทักษะการแกปญหา
4) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ Independent Samples
5) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกปญหาของคะแนนหลังเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ Independent Samples
1.4 ผลการวิเคราะหขอมูล
1.4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทายางวิทยา ที่ไดรับจากจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี
หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทายางวิทยา ที่ไดรับจากจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีทักษะการแกปญหา เรื่อง ทรัพยากรธรณี หลังเรียน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหา เรื่อง ทรัพยากรธรณี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับดังตอไปนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมหลากหลาย เชน มีการสนทนาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การอภิปรายเปนกลุมยอย การศึกษา
ใบความรู ใบกิจกรรม การทดลองในหองปฏิบัติการ และการไดศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง โดยให
นักเรียนมีโอกาสไดเชิญกับสถานการณที่เปนประเด็นปญหา มีการจัดประสบการณตรงใหกับนักเรียน
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ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก สามารถเขียนรายงานสรุป นําเสนอ
ผลงานได ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจในกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียน
มีความสุข สนุกกับกิจกรรมที่ไดทํา โดยสังเกตจากแววตาและรอยยิ้มของนักเรียนที่เกิดขึ้น และ
นักเรียนมีความสามารถที่จะชวยกันหารายละเอียดของขอมูลเพื่อนําความรูมาอภิปรายและไดขอสรุป
รวมกันในหองเรียน และนอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
มีการจัดการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ตัวอยางเชน การพานักเรียนไปสํารวจแปลงนา
ขาว 2 แปลง ที่ตนขาวมีการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดคําถามวา ทําไมถึงแตกตาง
นักเรียนก็จะชวยระดมความคิดกับปญหาที่เกิดขึ้น มีการวางแผนเพื่อทําการแกปญหา ซึ่งนักเรียนได
เกิดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม อีกทั้งสถานการณที่นํามาเปน
กรณีศึกษาในใบงานเปนสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน เปนเรื่องที่อยูใกลตัวนักเรียน จึงทํา
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ ที่จะใฝเรียนรู สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น และยังมี
การจําลองและทดลองเสมือนจริง การใชสื่อของจริง ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร มีเจตคติที่ดีในการเรียน ดังที่ เกียรติศักดิ์ ชินวงศ (2544) ไดกลาววา ประโยชนของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใน
ดานเจตคติในการเรียนรูวิทยาศาสตรในทางบวก สงผลใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคของ
การเรียนรูไดอยางถูกตอง มีความมั่นใจในการเสนอความรูและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ได และการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ใหความสําคัญกับปญหาใน
ชีวิตจริงดวยความเชื่อที่วาการทํางานในชีวิตประจําวัน จะมีมโนทัศน กระบวนการตางๆ มากมายเปน
พื้นฐาน การเรียนการสอนจะเริ่มดวยสถานการณ คําถาม ปญหา หรือประเด็นที่ครูสรางขึ้น หรือหยิบ
ยกมาชวยใหนักเรียนเขาใจมโนทัศนจะเริ่มตนจากคําถามของนักเรียนที่ไดจากประสบการณของตนเอง
(Yager, 1996) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัชยา อุดมรักษ (2557) ได ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ตวนริสา ตวนสุหลง (2552) ได ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พจมาศ เชื่องชาง
(2552) ได ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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กอนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2.2 ทักษะการแกปญหา
ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคมมีทักษะการแกปญหาสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเปนตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นระบุประเด็นทางสังคม ขั้นระบุแนวทางการหาคําตอบ
อยางมีศักยภาพ ขั้นตองการความรู ขั้นทําการตัดสินใจ และขั้นกระบวนการทางสังคม สงผลตอการ
แกปญหาของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของนักเรียนตองเริ่มจากความสนใจของนักเรียนเปนอันดับแรก เกิดความคิดในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน ปญหาน้ําเนาเสียของแมน้ําเพชรบุรี สระน้ําภายในโรงเรียน
ซึ่งนักเรียนไดทําการสํารวจแหลงน้ําและทําการวิเคราะหแหลงน้ําในแตละแหลง เปนตน โดยผูวิจัยตั้ง
คําถามใหนักเรียนวางแผนดําเนินการในการหาคําตอบ ลงมือปฏิบัติในการคนหาคําตอบ นําเสนอ
ความรูจากการคนควา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันสงผลใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนการสอนในบริบทของปญหาที่เกิดจาก
พฤติกรรมของคนในสังคม นักเรียนเปนผูเลือกสรรความรูในทางวิทยาศาสตร สําหรับใชในการ
ตัดสินใจกับปญหาตามที่นักเรียนตองการ Yager (1996) สอดคลองกับคํากลาวของ ชัยวัฒน คุประตกุล
(2528) ที่วา ทักษะการแกปญหาเปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ โดยใช
ความสามารถทางสติปญญา รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งไดสั่งสมประสบการณเดิมของแตละบุคคล
มาใชแกปญหาที่ประสบใหม โดยมีพฤติกรรมมีวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาปญหาตางๆใหบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเพิ่มเติมความรูจากแหลงเรียนรูที่ครูแนะนําหรือ
ตามความสนใจของนักเรียนเองซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Wang, C.H, (1994) ที่วา บริบทของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมในหลักสูตรวิทยาศาสตร ทําใหไดกรอบที่กวางขึ้นสําหรับการพัฒนา
ทักษะทางสติปญญา เชน การแกปญหา ดังคํากลาวของ ณัฐวิทย พจนตันติ (2544) ที่วา ประโยชนที่
สําคัญที่สุดของการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม คือการที่ผูเรียนไดรับประสบการณ
ในการคนควา หาความรู การรูจักคิดวิเคราะห การแกปญหา การผสานแนวคิดวิทยาศาสตรกับ
ประสบการณของตัวนักเรียนเอง และมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีผลตอพัฒนาการของนักเรียนในดานตางๆ
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โดยที่ครูจะเปนผูกําหนดประเด็นการเรียนรูจากสถานการณจริงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจาก
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตในทองถิ่น โดยใชความรูและประสบการณของตนเอง
มาคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สืบเสาะหาความรู เพื่อเปนฐานในการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนไดเกิดความรูความเขาใจในการมองเห็นคุณคาทางวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และความ
รับผิดชอบในสังคม และนอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนมีความสนใจ กลาคิด กลาถาม กลาทํา กลาแสดงออก
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 กอนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีทักษะการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัชวาล ตนสีนนท (2553) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ70
และสูงกวากลุมเปาหมาย และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัชยา อุดมรักษ (2557) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีทักษะในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรู
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มาใชในการจัดการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมยึดเนื้อหาในหนังสือ
เรียน ใชเนื้อหาในการเรียนจากปญหาในสถานการณจริงที่อยูรอบตัวของนักเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดมาก นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ทําใหนักเรียนมี
ความคิดวาวิทยาศาสตรเรียนไดทุกที่ ไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนเสมอไป นักเรียนไดรับ
ประสบการณในการคนควาหาความรู คิดวิเคราะห มีทักษะการแกปญหา รูจักเชื่อมโยงขอมูลกับ
สถานการณ มีปฏิสัมพันธกับสังคมสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาดานทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี ซึ่งครูมีหนาที่เปนผูชวยเหลือ เมื่อนักเรียนพบปญหา และแกไขในสวนที่นักเรียนไม
เขาใจ เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงสามารถชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาที่สูงขึ้น
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3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
3.1.1 ขอเสนอแนะสําหรับครู
1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมไปใช
ครูผูสอนควรทําการศึกษาและวิเคราะหสภาพบริบทตางๆ ของโรงเรียน ในดานสถานที่และ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
2) การจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียน ในเรื่อง
ขั้นตอนในการทํากิจกรรม การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร กอนการปฏิบัติจริง
3) ครูควรจัดสถานการณปญหาใหนักเรียนไดพบเจอปญหาดวยตนเอง และ
ใหนักเรียนไดทําการแกปญหานั้น โดยใหนักเรียนนําเสนอแนวคิดชิ้นงานและนําเสนอผลงาน
4) ควรใชกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกับเทคนิคอื่นๆ เชน การใชผังมโน
ทัศนเพื่อสรุปองคความรูใหเกิดความรูความเขาใจรวมกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม เนื่องจากสามารถสรุปเปนองคความรูที่ไดมานําเสนองาน จะชวยใหนักเรียน
เขาใจในสถานการณหรือเนื้อหาความรูมากขึ้น
3.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
1) สรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับชุมชนใกลเคียง เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน
2) ผูบริหารควรใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียน
โดยสนับสนุนใหครูภายในโรงเรียนนําการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ไปใชในการเรียนการสอนจะไดเปนการใชสื่อและแหลงเรียนรูรอบโรงเรียนและมีสานสัมพันธกับชุมชน
อีกดวย
3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะการวิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะดานการคิดของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้น
3.2.2 ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ สอบถามความคิดเห็น
นําขอมูลนี้มาประกอบอภิปรายผลได เพราะนักเรียนที่ไมชอบการเขียนตอบ ก็สามารถที่จะพูดคุยกับ
นักเรียนได ทําใหทราบทัศนคติ มุมมอง และความคิดของนักเรียนแตละคนได
3.2.3 ควรวัดทักษะการแกปญหาใหเหมาะสมกับนักเรียน เนื่องจากการวัดทักษะ
การแกปญหาเมื่อปฏิบัติจริงแลว นักเรียนสามารถปฏิบัติจริงได แตเมื่อใหนักเรียนแสดงความคิดใน
กระดาษแบบทดสอบนักเรียนไมชอบการเขียนแตกลับชอบการปฏิบัติมากกวา
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3.2.4 ควรทําการวิจัยตอเนื่องในปการศึกษาถัดไป เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ในทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน วามีทักษะการแกปญหาเปนอยางไรบาง สามารถแกปญหาไดหรือไม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นหรือไม

