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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 2) เพือ่ เปรียบเทียบทักษะสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์
ที่ใช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ภาคเรียนที่
2 ปี ก ารศึก ษา 2563 จานวน 36 คน ซึ่งได ม้ าโดยการสุ่ม แบบกลุ ่ม เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข อ้ มูล ได แ้ ก่ 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่ว มกับสถานการณ์ที่ใช้บริบทเป็ น ฐานจานวน 9 แผนการจัด การเรียนรู ้ 2) แบบวัดทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test (One samples t-test)
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ที่ใช้บริบทเป็ นฐาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 75.84/77.22 สู งกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด 2) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่ วมกับสถานการณ์ท่ีใช้บริบทเป็ นฐาน
มีทกั ษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู ้ SSCS; สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน; ทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
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ABSTRACT

The objectives of this study were 1) to develop learning activity based on SSCS learning activity cooperated
with context-based situations with a required efficiency of 70/70, 2) to compare the scientific communication skills of
students who receive SSCS learning activity cooperated with context-based situations in mathayomsuksa 4 with 70 percent
criteria of the total scores, 3) to compare the academic achievement of students studying with SSCS learning activity
cooperated with context-based situations in mathayomsuksa 4with 70 percent criteria of the total scores. The sample
consisted of 36 mathayomsuksa 4/9 students in the second semester of academic year 2020 from Roi-et Wittayalai School.
The sample was recruited by a cluster random sampling technique. The research instruments employed in this study
were as follows: 1) 9 lesson plans of SSCS learning activity cooperated with context-based situations, 2) the scientific
communication skills test, and 3) the achievement tests. The data was analysed by using mean, percentage, standard
deviation, and t-test (One samples t-test).
The findings of this study were described as follows: 1) the efficiency of SSCS learning activity cooperated
with context-based situations was 75.84/77.22, 2) the students who learned by SSCS learning activity cooperated with
context-based situations had scientific communication skills higher than the 70 percent with the statistical
significance at .05 level. 3) the students who learned by SSCS learning activity cooperated with context-based
situations had learning achievement higher than the 70 percent with the statistical significance at .05 level.
Keyword: SSCS Learning Activity, Context-based Situations, Scientific Communication Skills

บทนา

ส าหรับ ความส าคัญ ของการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์
โปรแกรมจัด การเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ข องประเทศไทย (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546) ได้กาหนด
เป้ าหมายการจัดการเรียนการสอนของสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานที่มีจุด เน้ น
ในการพัฒ นาความสามารถในการสื่อ สาร การแสดงความคิ ด
การแลกเปลี่ยนความรู ้ วิธีการนาแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ได้
จากการทากิ จกรรมการเรีย นรู ส้ ่ือ สารให้ผู อ้ ่ืน เข้าใจถู กต้อ งและ
ชัดเจน นอกจากนี้ตวั ชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู ว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้
ความสามารถในการสื่อ สารอยู่ ในสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ
ของนักเรียน ซึ่งมีความสาคัญในการทาให้ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษา
ในการถ่ายทอดความคิด ความรู ค้ วามเข้าใจต่ าง ๆ แลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาตนเองและสัง คม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และในทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ระบุ
ให้ทกั ษะความสามารถการสือ่ สารเป็ นทักษะการเรียนรูข้ องนักเรียน
จาเป็ นต้องนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากในปัจจุบนั มีขอ้ มูลข่าวสาร
จานวนมาก นักเรียนควรสืบสานให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องในการสือ่ สารทีด่ ชี ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้เร็วยิ่งขึ้น
จากสภาพปัญ หาที่พ บจากการศึ ก ษารายงานผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
พบว่า นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จานวน 186 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สกิ ส์
ปี การศึ ก ษา 2563 ภาคเรี ย นที่ 1 พบว่ านัก เรี ยนไม่ ผ่ านเกณฑ์
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.84 (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ,
2563) โดยจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์จากโดยเป็ น ครู ผูส้ อนในรายวิชาฟิ สิกส์ในโรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย กล่าวว่า ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
ยังไม่มกี ารส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากสถานการณ์ปญั หารวมไปถึง
ยังไม่ มี ก ารส่ งเสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นการน าเสนอผลงานของนัก เรี ย น
จากผลงานนักเรียนหรือ การสรุปใจความสาคัญ ของบทเรียนว่ า
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นักเรียนเข้าใจประเด็นของเนื้อหานัน้ หรือไม่ โดยจะเน้นการสอน
แบบบรรยาย สอนตามเนื้อหาวิชา (เดชนรสิงห์ รัตนพล, สัมภาษณ์,
19 ตุลาคม 2563) ซึ่งทาให้ย งั ไม่ มีการส่ งเสริม ให้ผูเ้ รียนสื่อสาร
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับเนื้อหาสาระการเรียนรูม้ ีมาก
ทาให้ครูเร่งรีบและกังวลกับการสอนเนื้อหาให้ครบมากกว่าการส่งเสริม
ให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผูเ้ รียน
ยัง ไม่ มี ก ารพิ จ ารณาค าตอบก่ อ นตอบค าถามและไม่ อ า้ งอิ ง
แหล่งข้อมูลที่ชดั เจน อีกทัง้ การสรุปความคิดรวบยอดและการอธิบายผล
ยังขาดการเชื่อมโยงและไม่ ครบประเด็น ส่ งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการยังไม่ผ่านเกณฑ์ดว้ ยจากทีก่ ล่าวข้างต้น แนวทางการจัดการเรียนรู ้
แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถช่ วยส่งเสริมเกิด ทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งพบว่าการจัด การเรียนรู ้ SSCS (Search Solve Create Share)
ที่มุ่งให้น กั เรีย นได้เรีย นรู ด้ ว้ ยตนเองให้ม ากที่สุด เน้น นักเรีย น
เป็ น ศู น ย์ก ลาง การจัด การเรีย นรู ้ SSCS ได ร้ บั การพัฒ นาขึ้น
โดย Pizzini, Shepardson and Abell นั กการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์
ของ College of Education The University of Iowa การจัดการเรียนรู ้
SSCS เป็ นรูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นเพื่อใช้ในการสอนการแก้ปญั หา
ให้กบั นักเรียน โดยการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปญั หาและเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่มี ่งุ ให้นกั เรียนได้เรียนรู ้
ด้ว ยตนเองให้ม ากที่ สุ ด สภาพแวดล้อ มในการเรี ย นจะเปลี่ย น
จากที่ค รู เป็ นศู นย์กลางมาเป็ นนักเรียนเป็ นศู น ย์กลางซึ่งจะทาให้
การแก้ปญั หาและการสือ่ สารในห้องเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นัก เรี ย นมีโอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ย นความคิ ด
ระหว่างนักเรียนกับครู หรือนักเรียนกับนักเรียน ส่งผลให้ครูและ
นักเรียนคนอื่น ๆ ได้เรียนรู ว้ ิธีการที่หลากหลายอันเป็ นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน เป็ นอย่างดี การจัดการเรียนรู ้ แบบ SSCS
ซึ่ง ประกอบด ว้ ย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 Search: S เป็ น ขัน้
ของการค้นหาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหา และการแยกแยะประเด็น
ของปั ญ หา ขั้น ที่ 2 Solve: S เป็ นขั้น ของการวางแผนและ
การดาเนิน การแก้ปญั หาด้ว ยวิธีการต่ า ง ๆ ขัน้ ที่ 3 Create: C
เป็ นขัน้ ของการนาผลที่ได้จากขัน้ Solve มาจัดกระทาเป็ นขัน้ ตอน
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้ และขัน้ ที่ 4
Share: S เป็ นขัน้ ของการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูล
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และวิธีการแก้ปญั หา (Pizzini, Shepardson and Abell, 1989)
ซึง่ เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลโดยเชื่อ
ว่าผูเ้ รียนแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจ ทาให้นกั เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริมทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนสู งขึ้นแต่ เนื่องด้วยการ
จัดการเรียนรู ้ SSCS มีการตัง้ คาถามให้กบั นักเรียนโดยคาถามนัน้
ยังไม่ เชื่อ มโยงเข้ากับชีวิตประจาวัน ของนักเรียน ทาให้น ักเรี ยน
ยังมองไม่เห็นถึงปัญหาทีน่ กั เรียนต้องดาเนินการแก้ปญั หา เพือ่ ไปสู่
การนาเสนอผลงานจากการแก้ปญั หาให้ส่ือสารออกมาเข้าใจง่าย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาสถานการณ์ท่ไี ด้มาจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานมาร่วมด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน เป็ นการเรียนรูท้ ่มี กี าร
น าเอาสถานการณ์ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ที่อ ยู่ ร อบตัว นักเรี ย น
ครู ผูส้ อน และโรงเรียน หรือประสบการณ์ ในชีวิตประจาวัน ของ
ผูเ้ รียน หรือประยุกต์ใช้ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์มาเป็ นจุดเริ่มต้น
หรือ ผลักดันให้นกั เรียนมีค วามรู ้ ความเข้าใจในคาศัพท์แนวคิ ด
หลักการ เหตุการณ์และสิง่ ต่าง ๆ ได้ดยี ่งิ ขึ้น ตลอดจนสามารถถ่าย
โอน ความรูค้ วามเข้าใจเหล่านัน้ ไปสู่สถานการณ์อ่นื ๆ ได้การเรียน
การสอนวิท ยาศาสตร์ค วรเปิ ด โอกาสให้ ผู เ้ รียนได้พฒั นาตนเอง
อย่างเต็มที่ได้เปิ ดกว้างทางความคิด ทักษะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เรียนรูส้ ่งิ ต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าซึมซับ
ความรู ้ ภายในห้องเรียนการทาความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ตอ้ งเปิ ดพื้นที่
การเรียนรูแ้ ละขยายขอบเขตการสร้าง ความรูใ้ ห้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่กาลังวิวฒั นาการอย่างต่ อเนื่อง (ประสาท เนื องเฉลิม, 2557)
นอกจากนี้ ก ารจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐานยัง ส่ ง เสริ ม
ให้ผูเ้ รียนได้ เรียนรู อ้ ย่างมีความหมายกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจาวัน เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู ด้ ว้ ยการปฏิบตั ิ
ภายใต้สถานการณ์จริงเกิดความกระตือรือร้นและสนใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู ้ ตลอดจนนักเรียนได้ส่ือสารความรู ท้ างวิทยาศาสตร์
ให้เข้าใจง่ายจากบริบทในชีวติ ประจาวัน (อนุชา แป้ นจันทร์, 2556)
การวิจ ยั ครัง้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู ้
SSCS ร่ วมกับ สถานการณ์ ท่ีใช้บริ บทเป็ น ฐานเพื่อ พัฒ นาทัก ษะ

การสื่อ สารทางวิทยาศาสตร์ และผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น และ
เป็ นประโยชน์สาหรับการนาไปใช้พฒั นาการจัดการเรียนการสอน
ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดยี ่งิ ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ พั ฒ น ากิ จ กรรม การเรี ย น รู ้ SSCS ร่ ว ม กั บ
สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื ่อ เปรีย บเทีย บทัก ษะสื ่อ สารทางวิท ยาศาสตร์
ของนัก เรี ย นที่ได้ร บั การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ SSCS ร่ ว มกับ
สถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้
บริบ ทเป็ น ฐาน ของนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 กับ เกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ใี ช้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เรื่อง โมเมนตัม และการชน
ชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 มีทกั ษะการสื่อ สารทางวิทยาศาสตร์ผ่า น
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ใี ช้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เรื่อง โมเมนตัม และการชน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ
70 ของคะแนนเต็ม

ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้อหารายวิชา
เพิ่ม เติม ฟิ สิกส์ เรื่อ ง โมเมนตัม และการชน และการวิจยั ครัง้ นี้
ดาเนิ น การวิจยั ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ใช้เวลา 14 ชัว่ โมง

กรอบแนวคิดของการวิจยั
แนวคิด/ทฤษฎี
1. การจัดการเรียนรู ้ SSCS
หมายถึง การจัดการเรียนรู ้
รูปแบบหนึ่งทีย่ ดึ นักเรียน
เป็ นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลคิดแก้ปญั หา
อย่างเป็ นระบบ
2. สถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน
หมายถึง การเรียนการสอน
ทีอ่ าศัยบริบททีเ่ กี่ยวกับ
ชีวติ ประจาวันของนักเรียน
เป็ นสิง่ เชื่อมโยงให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ บริบท
เป็ นสิง่ อยู่รอบตัวของ
นักเรียน โดยโรงเรียนอยู่ใน
เขตเมืองนักเรียนเดินทางมา
โรงเรียนด้วยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และ
กิจกรรมยามว่างของ
นักเรียนคือการเล่นกีฬา

ตัวแปรอิสระ
กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับ
สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ค้นหา (Search) การตัง้
คาถามโดยใช้สถานการณ์
ทีใ่ ช้บริบทเป็ นฐาน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ วางแผนแก้ปญั หา
(Solve) วางแผนออกแบบ
ขัน้ ตอน วิธีการในการ
แก้ปญั หา และดาเนินการ
แก้ปญั หา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสร้างคาตอบ
(Create) นาผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จากการแก้ปญั หามาจัด
กระทาเป็ นผลงานให้อยู่ใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แลกเปลีย่ นความคิด
(Share) นาข้อมูลและ
วิธีการแก้ปญั หา มา
อภิปรายและแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ่วมกัน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
ทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
- ด้านการพูด
- ด้านการเขียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิธีดาเนิ นการวิจยั
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์
ที่ใช้บริบทเป็ นฐานเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรูข้ องนักเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่ วมกับ
สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน
ระยะที่ 3 ผลการน ากิจกรรมการเรีย นรู ้ SSCS ร่ ว มกับ
สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐานไปใช้จริง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียน
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ก าลังเรี ย นอยู่ ในภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในโรงเรี ย นร้อ ยเอ็ ด วิ ท ยาลัย อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ห้องเรียน จานวน 186 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/9 กาลังเรียน
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยวิธีจบั ฉลาก
การดาเนิ นการ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญ หาการเรียนรู ข้ องนักเรียน
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการดาเนินการโดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
1.2 สอบถามพฤติ ก รรมการสื่อ สารทางวิท ยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
1.3 สัม ภาษณ์ ผู เ้ รี ย นถึ ง ปัญ หาการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรม
การจัด การเรี ย นรู ้ ความต้อ งการ ความสนใจของผู ้เรี ย น
ในการจัดการเรียนรู ้
1.4 สัมภาษณ์ ครู ผูส้ อนวิชาฟิ สิกส์ถึงวิธีการจัดการเรียนรู ้
ลักษณะการเรียนของผูเ้ รียน
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1.5 วิเคราะห์ประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
การสอบถามเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมในการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึ้น
ระยะที่ 2 การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่ วมกับ
สถานการณ์ ท่ี ใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐาน เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สาร
ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการดาเนินการ
โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึง่ มีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1.1 ศึ ก ษาเอกสารและเนื้ อหาเพื่ อ สัง เคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานณ์การณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เพือ่ สร้างแผนการจัดการจัดการเรียนรู ้
2.1.2 ด าเนิ น การเขี ย นแผนการจัด กิ จ กรรม
การเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน จานวน 9 แผน
14 ชัว่ โมง โดยออกแบบกิจกรรมการเรี ยนตามการจัด กิจกรรม
การเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐานดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ค้น หา (Search) เป็ น ขัน้ ที่ ผู ส้ อนจะ
ก าหนดสถานการณ์ ท่ี ใ ช้บ ริ บ ทเป็ นฐานให้ก ับ นั ก เรี ย น เช่ น
สถานการณ์ ในสนามกีฬาในโรงเรียน สถานการณ์ การเดินทางมา
โรงเรี ยนของนักเรี ย น และสถานการณ์ ในห้อ งเรี ยน จากนั้น ให้
นักเรียนทาความเข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์ปญั หาว่าอะไรเป็ นสิ่งที่
ต้องหาอะไรเป็ นข้อมูลทีก่ าหนดให้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ วางแผนแก้ปัญ หา (Solve) เป็ น ขัน้ ที่
นักเรียนวางแผนออกแบบขัน้ ตอน วิธีการในการแก้ปญั หา และ
ด าเนิ น การแก้ปัญ หาให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนเพื่อหา
คาตอบตามขัน้ ตอนวิธีการทีไ่ ด้ออกแบบไว้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสร้างค าตอบ (Create) เป็ น ขัน้ ที่
นักเรียนนาผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการแก้ปญั หามาจัดกระทาเป็ นผลงาน
ให้อ ยู่ในรู ปแบบที่หลากหลาย และสามารถสื่อ สารให้ผูอ้ ่ืน เข้าใจ
ได้ง่า ย โดยผลงานต้อ งเชื่ อ มโยงข้อ เท็ จ จริ ง ของเนื้ อ หาเข้า กับ
ตัวอย่างทีพ่ บได้ในชีวติ ประจาวัน
ขัน้ ที่ 4 ขั้น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น (Share)
เป็ นขัน้ ที่นกั เรียนนาข้อมูล และวิธีการแก้ปญั หา มาอภิปรายและ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู ร้ ่ ว มกัน ในคาบเรี ย น และผ่ านแพลตฟอร์ม
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ออนไลน์ทาง เฟซบุ๊ก จากนัน้ ครู และนักเรียนร่วมกันประเมินผล
การแก้ปญั หา
2.1.3 ผู ว้ ิจยั สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู ้ จากการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ซ้ ่งึ มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญ ชม ศรีสะอาด, 2560) ประเมิน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน โดยมีค่าความเหมาะสมของแผนที่ 1-9
เท่ากับ 4.51, 4.49, 4.55, 4.51, 4.53, 4.61, 4.57, 4.53 และ 4.61
ตามลาดับ
2.1.4 น าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ SSCS ร่ ว มกั บ
สถานการณ์ท่ีใช้บริบทเป็ นฐานที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout)
กับ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 4/8 โรงเรี ย นร้อ ยเอ็ ด วิท ยาลัย
จานวน 36 คน เพื่อหาคุณภาพความเหมาะสมด้านเวลา สื่อการเรียนรู ้
จากนัน้ นาข้อบกพร่องมาแก้ไขและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้
กับกลุม่ ตัวอย่าง
2.2 สร้า งแบบวัด ทัก ษะการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์
ซึง่ มีขนั้ ตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวคิ ดหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแบบวัดการสื่อสาร
ทางวิ ท ยาศาสตร์ท งั้ การพู ด หรื อ การเขีย น ซึ่ งยึ ด ตามแนวคิ ด
ของ Kulgemeyer and Schecker (2013)
2.2.2 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เป็ นแบบอัตนัย จานวน 6 ข้อ
โดยคาถามเป็ นสถานการณ์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยแบ่งออกเป็ น
3 ข้อแรก คื อ นักเรียนสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการพูด และ
3 ข้อหลัง นักเรียนสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด า้ นการเขียน โดยมี
เกณฑ์ ก ารให้ค ะแนนแบบ Scoring rubrics ที่ ผู ว้ ิจ ัย สร้า งขึ้ น
โดยผู ว้ ิจยั พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวคิดของ Kulgemeyer
and Schecker (2013)
2.2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบและดาเนินแก้ไขตามคาแนะนา แล้วนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เสนอต่อผู เ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีค่าความสอดคล้อง
ของแบบวัดทักษะสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วง 0.8-1.00
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2.2.4 ผู ว้ ิจยั น าแบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ที่แ ก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับ นัก เรีย นชัน้ มัธยมศึ ก ษา
ปี ท่ี 4/8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จานวน 36 คน เพื่อคัดเลือก
ข้อสอบทีม่ คี ุณภาพและปรับปรุงข้อสอบทีไ่ ม่เหมาะสม โดยมีค่าความยาก
(ไพศาล วรค า, 2562) อยู่ ในช่ ว ง 0.58-0.75 มีค่ าอ านาจจ าแนก
(ไพศาล วรคา, 2562) อยู่ในช่วง 0.20-0.36 แล้วคัดเลือกไว้จานวน
4 ข้อ และหาค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับโดยการคานวณจากสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α) ของครอนบัค (ไพศาล วรคา, 2562) ผลปรากฏว่าค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.85
2.2.5 จัด พิ ม พ์แ บบวัด การสื่อ สารทางวิท ยาศาสตร์
เพือ่ นาไปใช้จริงกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
2.3 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัม
และการชนเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อซึง่ มีขนั้ ตอน ดังนี้
2.3.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผล เพือ่ ยึดเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.2 วิ เคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสาระส าคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู ้ และจานวนข้อสอบที่สร้าง และใช้จริง เรื่อง
โมเมนตัมและการชนจานวนทีส่ ร้างจานวน 42 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อ
2.3.3 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อ
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาตรวจสอบและด าเนิ น แก้ไ ขตามค าแนะน า
แล้วนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านโดยมี
ค่ าความสอดคล้อ งของแบบวัด ทัก ษะสื่อ สารทางวิท ยาศาสตร์
อยู่ในช่วง 0.8-1.00
2.3.4 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่แก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึ กษาปี ท่ี 4/8
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จานวน 36คน เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มี
คุ ณ ภาพและปรับ ปรุ งข้อ สอบที่ไม่ เหมาะสมโดยมีค่ าความยาก
(ไพศาล วรค า, 2562) อยู่ ในช่ ว ง 0.39-0.78 และวิเคราะห์หาค่ า
อานาจจาแนก (B) โดยวิธีข อง Brennan (ไพศาล วรค า, 2562)
มีค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.22-0.52 แล้วคัดเลือกไว้ จานวน 20 ข้อ
และนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาหาค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ ฉบับ โดยวิธีของโลเวทท์ (Lovett’s Method) (ไพศาล วรคา, 2562)
ผลปรากฏว่าค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.84
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2.3.5 จัด พิม พ์แ บบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรียนเพือ่ นาไปใช้จริงกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และจุดมุ่งหมายในการจัดการ
เรียนรูต้ ่อนักเรียน
2. ดาเนินการสอนโดยผูว้ จิ ยั ทาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่ วมกับ สถานการณ์ ท่ีใช้
บริบทเป็ นฐานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง โมเมนตัม
และการชน จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู ้ เป็ นเวลา 14 ชัว่ โมง
3. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เรื่อง โมเมนตัมและ
การชน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทาการทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/9
4. นาข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือไปทาการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพือ่ สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
SSCS ร่วมกับสถานการณ์ ท่ีใช้บริบทเป็ นฐาน ตามเกณฑ์ 70/70
โดยใช้ สู ตร E1/E2 โดยผูว้ ิจยั ได้หาค่ าประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรี ย นรู ใ้ ช้ SSCS ร่ ว มกับ สถานการณ์ ท่ี ใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐาน
ค านวณ หาค่ า E1 รวมคะแนนใบงานฝึ กการสื่ อ สารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องแต่ ล ะแผน ใบกิ จ กรรมกลุ่ ม และประเมิ น
แบบทดสอบย่ อ ยความรู ้ ความเข้าใจ ท้ายแผนแต่ ล ะแผนโดย
กาหนดสัดส่วน 40:30:30 ตามลาดับ จานวน 9 แผนการจัดการ
เรียนรู ้ และหาค่า E2 จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากเรียนจนครบทุกแผนแล้ว
2. วิเคราะห์ทกั ษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 ที่ ได้ร ับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
โดยใช้สถิติพ้ นื ฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมุ ติ ฐ านโดยใช้ส ถิ ติ t-test (One samples t-test)
โดยผูว้ จิ ยั ได้หาคะแนนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เทียบกับ
เกณ ฑ์ ร อ้ ยละ 70 หลัง เรี ย นจากแบบวัด ทัก ษะสื่ อ สารทาง
วิท ยาศาสตร์จานวน 4 ข้อ โดยแบ่ งออกตามองค์ป ระกอบของ
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ ด้านเนื้ อหา ด้านบริบท
ด้านภาษา ด้านสิ่งแทนความหมาย และรวมทุกด้านของ
ทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ด้านการพูดและด้านการเขียน
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 ที่ ได้ร ับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เรื่อง โมเมนตัม และการชน
เทียบกับ เกณฑ์รอ้ ยละ 70 โดยใช้สถิติ พ้ ืน ฐาน ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test
(One samples t-test)

ผลการวิจยั

ในการน าเสนอผลการวิจยั ผู ว้ ิจยั เสนอจากการศึ กษา
สภาพปัญหาการเรียนรูข้ องนักเรียนและผลจากการที่นกั เรียนได้รบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบท
เป็ นฐานตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาสภาพปัญ หาการเรียนรู ข้ อง
นักเรียน จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรูข้ องนักเรียนพบว่าใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีน่ กั เรียนพบจะเน้นการสอนแบบ
บรรยาย สอนตามเนื้อหาวิชา โดยกิจกรรมยังไม่มีการส่งเสริม ใน
ด้านทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ การสรุปความคิดรวบ
ยอดและการอธิบายผลของนักเรียนยังขาดการเชื่อมโยงและไม่ครบ
ประเด็น ของความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ และส่งผลทาให้ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ดว้ ย
ตอนที่ 2 ผลจากการทีน่ กั เรียนได้รบั การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ใ้ ช้ SSCS ร่ ว มกับ สถานการณ์ ท่ี ใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐานตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ช้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ให้มีป ระสิท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 70/70 แสดงดังตารางที่ 1

95
VERSITY
HA

UNI

MA

ว.มรม. ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565
RMU. J. 16 (1) : January - April 2022

R A J A B HAT

76

SARAKHA

M

ตารางที่ 1 คะแนนใบงานฝึ กการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละแผน ใบกิจกรรมกลุม่ และประเมินแบบทดสอบย่อยความรู ้ ความเข้าใจ
ท้ายแผนแต่ละแผนจานวน 9 แผนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน
สถิติท่ี
คะแนนรวมระหว่างเรียน
สัดส่วน 40 : 30 : 30
ผล
ใช้
สัมฤทธิ์
ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทด
รวม
ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทด
รวม
ทางการ
(216)
กลุม่ (54) สอบย่อย (360)
(40)
กลุม่
สอบย่อย
(100)
เรียน (20)
(90)
(30)
(30)
5716
1465
2574
9755
1058.52
813.89
858
2730.41
556
x
158.78
40.69
71.50 270.97
29.40
22.61
23.83
75.84
15.44
x
6.38
2.12
3.26
7.50
1.18
1.18
1.09
1.86
1.48
S.D.
ร้อยละ 73.51
75.36
79.44
75.27
73.51
75.36
79.44
75.84
77.22
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้
E1/E2 = 75.84/77.22
จากตารางที่ 1 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับ
สถานการณ์ ท่ี ใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐาน ในการเรี ย นวิช าฟิ สิ ก ส์ เรื่ อ ง
โมเมนตัมและการชน มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ
75.84 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธิ์ (E2) เท่ากับ 77.22 แสดงว่า
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน
ที่ ผู ว้ ิ จ ัย สร้า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 75.84/77.22 ซึ่ ง มี

ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ 70/70
2.2 ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ให้ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็มแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ทกั ษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ด้านเนื้อหา ด้านบริบทด้านภาษา ด้านสิง่ แทนความหมาย
ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
ให้ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
การพูด

การเขียน

องค์ประกอบรายด้าน
เนื้อหา
บริบท
ภาษา
สิ่งแทนความหมาย
รวม
เนื้อหา
บริบท
ภาษา
สิ่งแทนความหมาย
รวม

รวม

*มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05

n

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

คะแนนเต็ม
18
12
12
6
48
18
12
12
6
48
96

x

13.81
8.92
8.81
4.47
36.00
14.72
8.78
8.78
4.56
36.83
72.83

S.D.

μ0 (70%)

t-test

p

1.09
1.02
1.01
0.84
2.65
1.00
0.99
0.68
1.03
2.79
3.62

12.6
8.4
8.4
4.2
33.6
12.6
8.4
8.4
4.2
33.6
67.2

6.63
3.03
2.41
1.93
5.43
12.69
2.29
3.33
2.08
6.95
9.33

.000*
.001*
.001*
.031*
.000*
.000*
.014*
.001*
.023*
.000*
.000*
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จากตารางที่ 2 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4
ที่ได้รบั การจัด กิจกรรมการเรียนรู ใ้ ช้ SSCS ร่ วมกับสถานการณ์
ที่ใช้บ ริบ ทเป็ น ฐานมีค ะแนนทัก ษะการสื่อ สารทางวิทยาศาสตร์
การพู ด ด้า นเนื้ อหาเฉลี่ ย 13.81 คะแนน ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณ ฑ์
ร้อ ยละ 70 อย่ า งมี น ัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 ด้า นบริ บ ท
เฉลี่ย 8.92 คะแนน ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ .05 ด้านภาษาเฉลีย่ 8.81 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และด้านสิ่งแทน
ความหมายเฉลีย่ 4.47 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 มี ค ะแนนทัก ษะการสื่ อ สาร
ทางวิทยาศาสตร์ การพู ดทุกด้านเฉลี่ย 36.00 คะแนน ซึ่งสู งกว่า
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มีคะแนน
ทัก ษะการสื่ อ สารทางวิท ยาศาสตร์ก ารเขีย น ด้านเนื้ อ หาเฉลี่ย
14.72 คะแนน ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ร อ้ ยละ 70 อย่ า งมี น ัย ส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีร ะดับ .05 ด้านบริ บ ทเฉลี่ย 8.78 คะแนน ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้านภาษา
เฉลี่ย 8.78 คะแนน ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านสิ่งแทนความหมายเฉลี่ย 4.56 คะแนน
ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
มี ค ะแนนทัก ษะการสื่ อ สารทางวิท ยาศาสตร์ก ารเขีย นทุ ก ด้า น
เฉลี่ย 36.83 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 และมี ค ะแนนทั ก ษะการสื่ อ สารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ท ั้ง การพู ด และการเขี ย นเฉลี่ ย 72.83 คะแนน
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
2.3 ผลการวิเคราะห์ห าผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ ง
โมเมนตัม และการชน ของนัก เรีย นที่ไ ด ร้ บั การจัด กิจ กรรม
การเรีย นรู ้ SSCS ร่ ว มกับ สถานการณ์ที ่ใ ช บ้ ริบ ทเป็ น ฐาน
ของนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ให ผ้ ่า นเกณฑ์ร อ้ ยละ 70
ของคะแนนเต็ม แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับ
สถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ให้ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

หลังเรียน

คะแนน x S.D.
เต็ม
36 20 15.44 1.48
n

μ0 (70%)

t-test

p

14

5.84

.000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ได้รบั
การจัด กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ บริบทเป็ น
ฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 15.44 คะแนน ซึ่งสู ง
กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิ จ ยั การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐาน เพือ่ พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ผูว้ จิ ยั อภิปราย
ผลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรูข้ องนักเรียน
จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู ข้ องนักเรียน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู จ้ ึงเป็ น ปัจจัยที่สาคัญ ที่จะน าไปสู่ การพัฒ นา
ทัก ษะการสื่อ สารทางวิท ยาศาสตร์แ ละผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
ของผู เ้ รี ย น ซึ่ง ผู ว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาข้อ มู ล เอกสาร ทฤษฎี งานวิจ ยั
ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ หาแนวทางในการแก้ปั ญ หา ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง เลื อ ก
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้
บริบทเป็ นฐาน การจัดการเรียนรู ้ SSCS ซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรู ้
ที่เน้นพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล นักเรียนจะได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
สภาพแวดล้อมในการเรียนจะเปลีย่ นจากที่ครูเป็ นศู นย์กลางมาเป็ น
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นัก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ก ลาง ซึ่ ง จะท าให้ก ารสอนการแก้ปัญ หาใน
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างนักเรียนกับครู หรือ นักเรียน
กับ นัก เรีย น ซึ ่ง เป็ น กระบวนการเรีย นรู ท้ ี ่เ น น้ พ ฒั นาผู เ้ รีย น
เป็ น รายบุ ค คลโดยเชื่อ ว่ า ผู เ้ รี ย นแต่ ล ะคนมีค วามรู ค้ วามเข้าใจ
(Pizzini, Shepardson and Abell, 1989) ทาให้นกั เรียนสามารถ
สร้า งองค์ ค วามรู ไ้ ด้ด ว้ ยตนเอง ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สาร
ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู งขึ้น
แต่เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู แ้ บบ SSCS มีการตัง้ คาถามให้กบั
นั ก เรี ย นโดยค าถามนั้ น ยัง ไม่ เชื่ อ มโยงเข้า กับ ชี วิ ต ประจ าวัน
ของนักเรีย น ท าให้น ัก เรีย นยังมองไม่ เห็น ถึงปัญ หา ที่น ักเรี ย น
ต้อ งด าเนิ น การแก้ปัญ หา เพื่ อ ไปสู่ ก ารน าเสนอผลงานจากการ
แก้ปัญ หาให้ส่ือ สารออกมาเข้าใจง่าย ดังนั้น ผู ว้ ิจยั จึงน าแนวคิ ด
ทฤษฎี หลักการการจัดกิจกรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ น ฐาน
มาเป็ นคาถามสถานการณ์ร่วมด้วย
ตอนที่ 2 ผลจากการที่นกั เรียนได้รบั การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ใ้ ช้ SSCS ร่ ว มกับ สถานการณ์ ท่ี ใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐานตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ช้ SSCS ร่วมกับ
สถานการณ์ ที่ ใ ช้บ ริ บ ทเป็ นฐาน โดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.84/77.22 หมายความว่า คะแนน
การทาใบงานฝึ กการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ใบกิจกรรมกลุ่มและ
ประเมิ น แบบทดสอบย่ อ ย จ านวน 9 แผน ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 มีค่ าเฉลี่ยร้อ ยละ 75.84 และคะแนนการท า
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลังจากเรี ย นจนครบ
ทุกแผนแล้ว มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 77.22 จะเห็นได้ว่า แผนการจัดการ
เรียนรู ้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ บริบทเป็ นฐาน มีประสิทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์
70/70 ปรากฏผลเช่ น นี้ เป็ นเพราะครู ใ ห้ส ถานการณ์ ปั ญ หา
ที่สอดคล้อ งกับบริบ ทของนักเรีย นโดยโรงเรีย นอยู่ ในเขตเมือ ง
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์และ
กิจกรรมยามว่ า งของนัก เรี ยนคื อ การเล่น กี ฬ าซึ่งจากที่ก ล่า วมา
เกี่ ยวข้อ งกับ เนื้ อ หารายวิช าฟิ สิก ส์ เรื่ อ ง โมเมนตัม และการชน
โดยนักเรียนเข้าใจถึงสถานการณ์ปญั หาเพราะสถานการณ์ปญั หานัน้
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เป็ นสิ่งใกล้ตวั ซึ่งให้นกั เรียนแก้ปญั หาโดยมีใบกิจกรรมกลุ่ม ครู มี
การตั้งค าถามเพื่ อ น าไปสู่ ก ารแก้ปัญ หา ในกระบวนการการท า
กิจกรรมแก้ปญั หานักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิทดลองและสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเองด้วยความตัง้ ใจ จากนัน้ นักเรียนนาข้อมูลมาจัดกระทาให้
สือ่ สารความรูท้ างวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย หรื อ ถ้าเป็ น ค าศัพ ท์เฉพาะก็ ให้น ักเรีย นอธิ บายค าศัพ ท์น ั้น
เพิ่มเติมได้ โดยนาเสนอผลงานหลังจากที่นกั เรียนได้ทากิจกรรม
ประกอบกับ นั ก เรี ย นยกตัว อย่ า งที่ ใ กล้เคี ย งกับ สถานการณ์
ที่กาหนดให้ และครู แ ละนักเรี ย นร่ ว มกัน อภิป รายสรุ ปบทเรีย น
อีกทัง้ ครูเน้นให้ทาใบงานฝึ กการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู ้ ส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางเฟซบุก๊ และมีการ
สะท้อนกลับเพื่อทาให้นกั เรียนได้รบั รูถ้ งึ ข้อบกพร่องตนเอง และทา
แบบทดสอบรายบุ ค คลด้ว ยตนเองท าให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด ส่วนประสิทธิภาพของผลลัพธ์
นัน้ นักเรียนได้ทาแบบทดสอบในแต่ละแผนด้วยตนเอง และมีการ
สะท้อ นผลกลับ เช่ น เดี ย วกัน ส่ งผลให้น ัก เรี ย นท าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ได้ทาให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด
การจัดการเรียนรู ้ SSCS ซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีเน้นพัฒ นา
ผู ้เ รี ย น เป็ น รายบุ ค ค ล นั ก เรี ย น จะได้เ รี ย น รู ้ด ้ว ยตั ว เอง
สภาพแวดล้อมในการเรียนจะเปลีย่ นจากที่ครูเป็ นศูนย์กลางมาเป็ น
นัก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ก ลาง ซึ่ ง จะท าให้ก ารสอนการแก้ปัญ หาใน
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลีย่ นความคิด ระหว่างนักเรียนกับครู หรือ นักเรียนกับ
นักเรียน (Pizzini, Shepardson and Abell, 1989) สาหรับผูว้ จิ ยั
ได้นารูปแบบการสอน SSCS ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน
เป็ นการเรียนรูท้ ่มี กี ารนาเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่
รอบตัว นัก เรี ย น ครู ผู ส้ อน และโรงเรี ย นหรื อ ประสบการณ์ ใน
ชีวิตประจาวันของผู เ้ รียนหรือประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
มาเป็ น จุด เริ่ ม ต้น หรื อ ผลัก ดัน ให้น ัก เรี ย นมีค วามรู ค้ วามเข้าใจ
ในคาศัพ ท์ แนวคิด หลักการ เหตุการณ์ และสิ่งต่ าง ๆ ได้ดีย่ิงขึ้น
ตลอดจนสามารถถ่ า ยโอนความรู ค้ วามเข้า ใจเหล่ า นั้ น ไปสู่
สถานการณ์อ่ืนได้ (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และภูดิท เตชาติวฒั น์ ,
2555) อีกทัง้ การจัด การเรียนรู น้ ้ ียงั มุ่งเน้นให้น ักเรียนมีส่วนร่ วม
ในการทากิจกรรม ทาความเข้าใจปัญหา และศึกษาวิธีแก้ไขปัญหา
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ตามลาดับขัน้ ตอนด้วยตนเองทาให้น ักเรียนที่ได้ทากิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวมีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และ
สามารถด าเนิ น แก้ไขปัญ หาได้อ ย่ างมีประสิทธิภ าพเช่ น เดียวกับ
งานวิจยั ของจีราวะดี เกษี (2560) ที่ได้พฒั นาวิธีการเรียนรู ้ SSCS
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
นัน้ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.00/86.50 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์
75/75 ทีก่ าหนดไว้
2. นัก เรีย นที่ได้ร บั การจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ SSCS
ร่ ว มกับสถานการณ์ ท่ีใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐาน มีท กั ษะการสื่อ สารทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่เดิมนักเรียนยังสือ่ สารความรูท้ างวิทยาศาสตร์โดยพูด
หรือเขียนเพียงความรู ้ ไม่มีการยกตัวอย่างในชีวิตประจาวัน ใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์ไม่เหมาะสม หรือมีสง่ิ แทนความหมายมาเพิ่ม
ความเข้าใจให้แก่ผูร้ บั สารนัน้ เข้าใจจากกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์บริบทเป็ นฐานในการที่นกั เรียนนาผลที่ได้จาก
ขัน้ ที่แก้ปญั หามาจัดกระทาเป็ นขัน้ ตอนเพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจใน
การสื่อสารกับคนอื่น ได้ โดยครู ให้ค าแนะน าการน าข้อ มูลมาจัด
กระทาให้เข้าใจง่าย ซึ่งนักเรียนมีการปรับผลงานจากเดิม อีกทัง้ ขัน้
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล และวิธีการแก้ปญั หา
ของนักเรียน นักเรียนได้รบั ผลสะท้อนกลับและการประเมินคาตอบ
จากครูและเพือ่ นร่วมห้อง อีกทัง้ ผูส้ อนได้ให้ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ในทุกแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยเป็ นใบงาน
ฝึ ก ทัก ษะเป็ น รายบุ ค คล พร้อ มให้ค าแนะน ากับ นัก เรี ย นหลัง
นักเรียนได้แสดงผลงาน ทาให้นกั เรียนเกิดทักษะการสื่อสารทาง
วิท ยาศาสตร์ท่ีดีข้ ึน การจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ SSCS ร่ ว มกับ
บริ บ ทเป็ น ฐานเป็ น การน าสถานการณ์ ปัญ หาที่ อ าศัย บริ บ ทให้
สอดคล้องกับนักเรียน โดยกระบวนการคิดแก้ปญั หาตามทฤษฎีการ
ประมวลผลข้อ มูลนักเรี ยนสร้างตัว แทนปัญ หา อาจใช้การสร้าง
สัญลักษณ์ วาดรูป ทาแผนผัง หรือ แผนภูมิ เพื่อทาให้เข้าใจปัญหา
ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น การคิดวิธีการแก้ปญั หา เป็ นการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญ หาเพื่อ น าไปสู่ค าตอบ รวมไปถึงการวางแผน
และจัดลาดับขัน้ ตอนในการดาเนินการแก้ปญั หาการลงมือแก้ปญั หา
เป็ นการปฏิบตั ิตามแผน และขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ การประเมินผล

79
การดาเนิ นการแก้ปญั หา ว่ามุ่งไปสู่คาตอบหรือเป้ าหมายที่วางไว้
หรือไม่ ถ้าไม่อาจทบทวนวิธีการคิดตัง้ แต่ตน้ ใหม่ว่าผิดพลาดหรือ
บกพร่องในจุดใด เพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนการแก้ปญั หาให้บรรลุ
เป้ าหมาย (ทองหล่อ วงษ์อิน ทร์, 2537) อีกทัง้ การเรียนรู โ้ ดยใช้
บริ บ ทเป็ น ฐานเป็ น การจัด เรี ย นรู ท้ ่ีใช้บ ริ บ ท หรื อ ประสบการณ์
ในชี วิ ต ประจ าวัน ของนั ก เรี ย น หรื อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้
ทางวิท ยาศาสตร์ มาเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้น หรื อ ผลัก ดัน ในการพัฒ นา
นักเรียนให้มีค วามรู ้ ความเข้าใจในแนวคิ ด วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
(Bennett, 2006) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ มยุรี จักรสิทธิ์ (2563)
ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ดา้ นการนาเสนอ
ด้วยวาจาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ในการ
เรียนการสอนวิชาฟิ สกิ ส์ของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน
7 กลุ่ม มีคะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ดา้ นการนาเสนอด้วย
วาจาอยู่ในระดับดี 1 กลุ่ม และดีมาก 6 กลุ่ม โดยเฉลี่ยนักเรียน
ทัง้ 7 กลุ่ม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่าทุกองค์ประกอบ
ได้แ ก่ ด้า นเนื้ อหา ด้า นบริ บ ท ด้า นภาษา และด้า นสิ่ ง แทน
ความหมาย อยู่ในระดับดีมาก โดยด้า นเนื้อหานักเรียนสามารถทา
คะแนนได้มากทีส่ ุด คือร้อยละ 85 ในขณะทีด่ า้ นบริบท นักเรียนได้
คะแนนน้อยทีส่ ุด เพียงร้อยละ 76
3. นักเรียนที่ได้รบั การจัด กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS
ร่วมกับสถานการณ์ทใ่ี ช้บริบทเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างนัยมีสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็ น
เพราะนักเรียนได้ทาแบบทดสอบในแต่ ละแผนด้วยตนเอง และมี
การสะท้อ นผลกลับเพื่อทาให้นกั เรียนได้รบั รู ถ้ ึงข้อบกพร่อ งของ
ตนเอง ส่งผลให้นกั เรียนท าแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ได้ ทัง้ นี้ เป็ น
เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS เป็ นวิธีท่นี กั เรียนนัน้ ไม่
คุน้ เคยจึงมีค วามกระตือ รือร้น ในการเรียนมากขึ้น ประกอบกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนนักเรียนได้ทางานเป็ นกลุ่มร่วมแก้ปญั หา
โดยกิจกรรมเป็ นการปฏิบตั ิทดลองและสืบค้นข้อมูลจากสื่อใหม่ ๆ
ทาให้นกั เรียนเกิดความสนุกสนานในการทางานร่วมกันและเกิดองค์
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง ส่ งผลให้น ัก เรี ย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ สูงกว่าเกณฑ์
จากวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้
บริ บ ทเป็ น ฐาน เป็ น การสอนแบบแก้ปัญ หาโดยมี ส ถานการณ์
ที่สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน โดยที่นกั เรียนจะต้องแยกแยะ

ประเด็ น ของปัญ หา และหาข้อมู ลที่ ช่ วยส่ งเสริ ม ให้เกิ ด แนวทาง
ในการแก้ปญั หาด้วยตัวของนักเรียนเอง ครู ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้นกั เรียน
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น อาจจะเป็ นนักเรียนกับ
ครู หรือนักเรียนกับนักเรียน โดยมีครูเป็ นเพียงผูค้ อยดู แล (Pizzini,
Shepardson and Abell, 1989) อีกทัง้ การจัดการเรียนรู ้ โดยใช้
บริบทเป็ นฐานเป็ นการพัฒนานักเรียนที่ให้ความสาคัญ ความสนใจ
และความสามารถของนักเรียนขณะทากิจกรรมต่ าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ส่ งเสริ ม พัฒ นาการนักเรี ยน และให้ค วามสาคัญ
กับการจัดกิจกรรมในบริบทการเรียนรู ้ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานอยู่บนความคิดที่ว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ไม่ ได้ หมายถึงเฉพาะสถานที่ แต่ เป็ นประสบการณ์ กิ จกรรม และ
กิจวัตรประจาวันที่นกั เรียนทาเป็ นประจาทุกวันในบริบททางสังคม โดย
ศึ กษาจากความสนใจ และความสามารถเดิ ม ของนั ก เรี ย น
ซึง่ เกิดจากการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและวัตถุต่าง ๆ มาใช้ในการให้
ความรู ้ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (De Jong,
2006) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ จีราวะดี เกษี (2560) ที่ได้พฒั นา
วิธีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ SSCS เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการ
แก้ป ั ญ หา และผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ผลการศึ กษาเปรีย บเทีย บระหว่ างนัก เรี ยนที่เรีย นรู ด้ ว้ ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ SSCS มีความสามารถในการแก้ปญั หาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูส้ อนควรมีการวางแผนเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขัน้ ให้ชดั เจน และเหมาะสมกับกิจกรรม
เพือ่ ดาเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องและป้ องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
ในชัน้ เรียนเมือ่ มีช่วงเวลาทีว่ ่างระหว่างการจัดกิจกรรม
1.2 การเสนอสถานการณ์ ปญั หา ผู ส้ อนควรนาเสนอ
ปัญ หาที่กาลังเป็ นปัญ หาจริง ๆ ในปัจจุบนั ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ผูเ้ รียนได้ตระหนักรู ้
ถึงปัญ หาในปัจจุบนั และอนาคต และอาจมีส่ือทาให้ผูเ้ รียนเข้าใจ
สถานการณ์ปญั หาได้มากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรจะพัฒนารูปแบบการสอน SSCS โดยจัดการ
เรี ย นรู ร้ ่ ว มกับ เทคนิ ค ต่ าง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยส่ งเสริ ม การสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ให้ดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะด้านการพู ด องค์ประกอบสิ่ง
แทนความหมาย เนื่องจากมีนกั เรียนบางส่วนพูดแต่คาตอบโดยไม่มี
สิง่ แทนความหมาย ซึ่งอาจจะนาอุปกรณ์ รูปภาพ สิ่งของมาอธิบาย
ค าตอบให้เห็น ภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒ นาทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็ น
ของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
2.2 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู ้
SSCS ร่วมกับสถานการณ์ท่ใี ช้บริบทเป็ นฐานหลักสู ตรการเรียนรู ้
ระยะสัน้ หรือระยะยาว เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ของนัก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ฝึ กฝนให้น ัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะ
การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างยัง่ ยืน

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู ้
แกนกลางกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์
แห่งประเทศไทย.
จีราวะดี เกษี. (2560). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบ SSCS เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หา
ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
15(70), 149-158.
เดชนรสิงห์ รัตนพล. (19 ตุลาคม 2563). สัมภาษณ์.
ครูชานาญการพิเศษ. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย.
ทองหล่อ วงษ์อนิ ทร์. (2537). การวิเคราะห์ความรู เ้ ฉพาะ
ด้านกระบวนการในการคิดแก้ปญั หาและ
เมตาคอกนิชนั ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ผูช้ านาญและไม่ชานาญในการแก้ปญั หาคณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

MA

HA

VERSITY
UNI

R A J A B HAT

100

SARAKHA

M

ว.มรม. ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565
RMU. J. 16 (1) : January - April 2022

นิทรา กิจธีระวุฒวิ งษ์ และภูดทิ เตชาติวฒั น์. (2555). การจัดการเรียน
โดยใช้บริบทเป็ นฐาน: กลยุทธ์สู่ความสาเร็จของนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, 21(1), 87-89.
บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจยั เบื้องต้น (พิมพ์ครัง้ ที่ 10).
กรุงเทพฯ: สุริยาสาส์น.
ประสาท เนืองเฉลิม. (2557). การเรียนรู ว้ ทิ ยาศาสตร์
ในศตวรรษที ่ 21. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์.
ไพศาล วรคา. (2562). การวิจยั ทางการศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 10).
มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.
มยุรี จักรสิทธิ์. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่องการเคลือ่ นทีโ่ พรเจกไทล์กรณี
วัตถุหมุนและไม่หมุน. วารสารวิจยั มทร.ธัญบุรี
ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, 10(1), 61-74.
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย. (2563). คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัยภาคเรียนที ่ 1 ปี การศึกษา 2563. สืบค้นจาก
https://toschool.in/rw [สืบค้นเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2563].
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). คู่มอื
วัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

81
อนุชา แป้ นจันทร์. (2556). การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้บริบท
เป็ นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็ นสือ่ เรื่อง สภาพสมดุล
เพือ่ พัฒนาการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์,
18(2), 31-44.
Bennett, J. and F. Lubben. (2006). “Context-based
Chemistry: The Salters Approach”.
International Journal of Science Education,
28(9), 999-1015.
De Jong, O. (2006). Context-based chemical education:
How to improve it. Chemical Education
International, 8(1), 1-7.
Kulgemeyer, C., & Schecker, H. (2013). Students
explaining science-assessment of science
communication competence. Research in
Science Education, 43(6), 2235-2256.
Pizzini, Edward L.; & Shepardson & Abell, Sandra K.
(1989). A Rationale for and the Development of
a Problem Solving Model of Instruction in
Science Education. Science Education,
73(5),523-534.

