ชื่อเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญ
 หาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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การวิจยั ครั้งนีศ้ ึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหา และความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กลุมที่ศึกษาไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม ใชเวลาในการจัดการเรียนรูจํานวน 28 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญ
 หา และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group
Pretest - Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent group) ผลการวิจยั พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่องเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษามีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 3) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง
มีความพึงพอใจของตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม อยูในระดับ
มาก 4) นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรูด านทักษะกระบวนการกลุม สามารถวางแผนแกปญหา
อยางมีระบบ สามารถเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลได
มีทักษะในการสื่อสาร กลาคิดกลาแสดงออก สามารถอธิบายความรูทตี่ นเองไดศกึ ษาใหผูอื่นเขาใจ
คําสําคัญ : แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม / ความสามารถในการคิดแกปญหา /
ความพึงพอใจ

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เปนรายวิชาชีพสาขาวิชาของ
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลัง เนนกระบวนการที่นักศึกษาเปนผูลงมือปฏิบัติ การทดลองในหอง
ปฏิบัติการ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเรียนรูของนักศึกษาจะเกิดขึน้
ระหวางทีน่ ักศึกษามีสวนรวมโดยตรงในการทํากิจกรรมการเรียนเหลานั้น จึงจะมีความสามารถในการ
สืบเสาะหา ความรู มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตรไดพฒ
ั นากระบวนการ
คิดขั้นสูง และคาดหวังวาการจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาว จะทําใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาเจตคติ
ตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรคมีเจตคติและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม จะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการนําความรูไปใชงาน ซึ่งในดานการจัดการเรียนการสอน สุมณฑา พรหมบุญและคณะ(2541 :
18) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยสรุปไดวา ควรใชวิธีการสอนที่ใหนกั ศึกษาได
สามารถแสวงหาความรูดว ยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ยืดหยุน และเปนผูรับผิดชอบ
การเรียนรูดว ยตนเอง วิธีการสอนดังกลาวจะทําใหนักศึกษาสามารถสรางความรูดวยตนเองได เปนการ
เรียนรูอยางมีความหมาย มีความสุขและประสบความสําเร็จ วิทยากร เชียงกูล (2549 : 67) ไดกลาววา
การศึกษา (Education) ที่แทจริง คือ กระบวนการเรียนรู (Learning process) ซึ่งประกอบไปดวยการ
คัดเลือก ตีความ สรางสรรค และนําความรูใหมของนักศึกษาแตละคน ไปประยุกตใชในชีวิต การ
แกปญหา และการทํางานตาง ๆ กระบวนการเรียนรูจ ึงขึ้นอยูกับนักศึกษามากกวาผูส อน ซึ่งสอดคลอง
กับนฤมล ยุตาคม (2542 : 30) ไดเสนอแนะวา ครูผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนจากการ
เปนผูใหความรู มาเปนผูจดั ประสบการณเรียนรูใหนักศึกษารูดว ยตนเอง ใหมีโอกาสฝกคิดการ
แกปญหาและฝกการตัดสินใจ โดยใชสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน รูปแบบการ
สอนวิทยาศาสตร ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม (Science- TechnologySocietu/STS) เปนการจัดการสอนที่มุงพัฒนานักศึกษาทุกคนใหมีความรู ความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางดี เชนเดียวกับ สุนยี  คลายนิล (2535 : 13-14) ที่ไดกลาวถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม พอสรุปไดวาการสอนลักษณะ
นี้ไมเนนที่ตัวทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบโดด ๆ แตจะเนนที่ทักษะการหาความรู (Skill in
Learning How to Learn) และทักษะอื่น ๆ ที่สําคัญสําหรับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

ไดแก ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญ
 หา ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการ
ตัดสินใจ
ผูวิจัยไดวเิ คราะหสภาพปญหาปจจุบนั เพือ่ คนหาขอบกพรองในการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม พบสาเหตุปญหาเกิดจาก ผูสอนใชการบรรยายใหความรู และใหผูเรียนทดลองตามใบ
งานที่กําหนด ทําใหผูเรียนขาดทักษะความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ ขาดทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ขาดความสามารถในการคิดแกปญ
 หา การพิสูจนหลักการ ทฤษฎีหรือขอเท็จจริง
ตาง ๆ และจากผลการรายงานการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปการศึกษา 2548
(วิทยาลัยเทคนิคยะลา, 2548 : 30 – 31) ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา พบวา ผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง (ระดับ ปวช. 3 รอย
ละ 44.53 ระดับ ปวส. 2 รอยละ 63.03 และระดับ ปทส 2. รอยละ 71.26) ซึ่งผูวิจยั มีความคิดเห็นวา
ควรเรงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหมีคุณภาพสู
ตลาดแรงงานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ผูวิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่องเพาเวอรเซมิคอนดัก
เตอร ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญ
 หาทางอิเล็กทรอนิกสอุตาหกรรมของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ไฟฟากําลัง ทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ศึกษารายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2549 จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย
วิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน ความสามารถในการแกปญ
 หา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู และเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย แผนการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม จํานวน 4 แผน ไดแก
1. เรื่อง ไดโอดกําลังและการใชงาน
2. เรื่อง ทรานซิสเตอร กําลังและการใชงาน
3. เรื่อง มอสเฟตกําลังและการใชงาน
4. เรื่อง เอสซีอารและการใชงาน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่อง เพาเวอรเซมิ
คอนดักเตอร
2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ผูวิจยั เปนผูสรางขึ้น ซึ่งใชกระบวนการ
คิดแกปญหา ตามขั้นตอนของเวียร (Weir, 1974 :16 - 18 อางถึงในชูศักดิ์ พุกกะพันธุ 2541 : 13) มา
สรางเปนขอสอบแบบเลือกตอบ ขั้นตอนกระบวนการในการแกปญหา 4 ขั้นดังนี้
1) ขั้นการระบุประเด็นปญหา
2) ขั้นวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
3) ขั้นการเสนอวิธีการแกปญ
 หา
4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ผลที่ไดจากวิธีการคิดแกปญหา

2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งแบบวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มีจํานวน 25 ขอ
2.4 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
2.5 แบบบันทึกภาคสนาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. รูปแบบการทดลองการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดเลือกทําการทดลองแบบ One-Group PretestPosttest Design โดยมีลักษณะการดําเนินการวิจยั ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
กลุม
กลุมตัวอยาง
เมื่อ

T1
X
T2

สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

คือ การวัดผลกอนการจัดการเรียนรู
คือ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
คือ การวัดผลหลังการจัดการเรียนรู

2. การเก็บรวมรวบขอมูล
2.1 การเก็บรวมรวบขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ดําเนินการตามแผนการสอนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคมเรื่องเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร ใชเวลา 28 ชั่วโมง รวมเวลาประมาณ 7 สัปดาห
- ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเก็บ
รวบรวมคะแนนจาการทําแบบฝกหัดทุกหนวยการเรียน
2.2. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู
- ใชการสังเกตของผูวิจัยตามกรอบการสังเกตพฤติกรรมที่กําหนดไวในทุกคาบ
การเรียนการสอน
- ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเปนกลุม และแลกเปลีย่ นประสบการณทไี่ ดรับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่อง เพาเวอรเซมิคอนดักเตอร ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง กอนการจัดการเรียนรูและหลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ดังตาราง 2
ตาราง 2 คาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียว ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบ
N
S.D.
t - value
X
กอนเรียน
25
43.80
4.397
27.866**
หลังเรียน
25
19.92
3.947
**p< .01
จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมของนักศึกษาสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดแกปญหา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟากําลัง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ดังตาราง 3
ตาราง 3 คาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียว ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแกปญหา
การทดสอบ
N
S.D.
t - value
X
กอนเรียน
25
14.36
3.067
15.110**
หลังเรียน
25
5.52
2.293
**p< .01
จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาหลังการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม สูงกวา
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟากําลัง แสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม
ผลการวิเคราะหขอมูล
รายการประเมิน
ระดับ
S.D.
X
ความพึงพอใจ
ดานบทบาทผูส อน
4.39 0.35
มาก
ดานบทบาทผูเรียน
3.91 0.45
มาก
ดานวิธีการจัดการเรียนรู
4.02 0.43
มาก
ดานสื่อหรือแหลงการเรียนรู
4.11 0.49
มาก
ดานการวัดและประเมินผล
4.03 0.60
มาก
โดยรวม
4.09 0.39
มาก
จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟากําลัง มี
ความพึงพอใจตอการเรียนรูในดานบทบาทผูสอน ดานบทบาทนักศึกษา ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดาน
สื่อหรือแหลงการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก โดยรวมนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่องผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหา และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง ผูว ิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ของการวิจยั ทีต่ ั้งไว ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งหลังเรียนมีนักศึกษาไดคะแนนอยูใ น

ระดับ 80%ขึ้นไปจํานวน 3 คน นักศึกษาที่ไดคะแนน 70 - 79 % มีจํานวน 13 คน และนักศึกษาทีไ่ ด
คะแนนนอยกวา 70 % มีจํานวน 8 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 25 คน สอดคลองกับงานวิจยั ของ รพีพร
โตไทยะ (2540 : 43) ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแกปญหา วิชาวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญ
 หาตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ําเพื่อชีวิตสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจยั ของรุงนภา ปดปอภาร (2545 : บทคัดยอ) ซึ่ง
ศึกษาความรูความสารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการเรียนการ
สอนตามโปรแกรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ผลการศึกษาพบวานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการเรียนการสอนตามโปรแกรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มีความรูความสามาถพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตรหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับพูนสุข แชมชู (2547 : บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการแกปญ
 หา
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
แบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมเปนวิธีการสอนที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักศึกษาทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มี
ความสามารถในการคิดแกปญ
 หาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม มีความสามารถในการคิดแกปญ
 หาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยหลังเรียนมีนกั ศึกษาที่ได
คะแนนมากกวา 80 % จํานวน 9 คน มีนักศึกษาไดคะแนน 70 – 79 % จํานวน 7 คน มีนักศึกษาได
คะแนน 60 - 69 % จํานวน 6 คนและมีนกั ศึกษาไดคะแนนนอยกวา 50 % จํานวน 3 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมด 25 คน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ แกวโพนเพ็ก (2544 : 90) ที่ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมตอการพัฒนาทักษะ
การแกปญหาและเจตคติตอวิทยาศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา คะแนน
ทักษะการแกปญหาของผูเรียนหลังการทํากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรที่จัดตามแนวคิด วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม แตกตางจากกอนการทํากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคลองกับ สุภากร พูลสุข (2547 : 89) ที่ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมตอความสามารถในการคิดแกปญหาและความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูวชิ าวิทยาศาสตรของนักศึกษาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มี
ความสามารถในการคิดแกปญ
 หาสูงกวานักศึกษาทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับพูนสุข แชมชู (2547 : บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียน
การสอนแบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม มีความสามารถในการ
แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมทําใหผูเรียนไดมี
โอกาสเผชิญกับปญหา และเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางถูกตอง สงผลใหผูเรียนมีความ สามารถในการ
คิดแกปญหาสูงขึ้น สอดคลองกับ Martin Seligman (อางถึงใน เกษมศรี วงศเลิศวิทย, 2546 : 7) ที่กลาว
วา ถาไมมีปญหาใหเด็กแก หรือไมยอมปลอยใหเด็กเผชิญปญหาและลงมือแกดว ยตนเองแลว เด็กจะ
ชวยตัวเองไมได ความสําเร็จประเภทไดมางาย หรือการทาทายที่เอาชนะงายลวนทําใหเด็กสามารถ
รับมือกับความลมเหลวไดนอ ย ฉะนัน้ เขาจึงเสนอใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่ทา ทายใหเด็กได
ลองวัดความสามารถของตัวเอง เพราะการพบกับสิ่งที่ทาทายจะชวยใหเด็กรูสึกวาตนนั้นมีคาและมี
ประโยชนตอสังคม
3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง มีความพึงพอใจของ
ตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม อยูในระดับมาก
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 17 คนและปานกลาง 15 คน โดยเฉลี่ยแลวนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชื่น โชติไธสง (2541) เบญจวรรณ แกวโพน
เพ็ก (2544) ณัฐวิทย พจนตันติ (2546) สุภากร พูลสุข (2547) ซึ่งพบวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
สูงขึ้น
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจาก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมนั้นผูวิจัยไดทําใหทุกขั้นตอนเปนกิจกรรมที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ นักศึกษามีสวนรวมใน
การวางแผน นักศึกษามีโอกาสการลงมือคนหาขอมูล จัดกระทําขอมูล โดยใชกระบวนการ วางแผนใน
การทํากิจกรรม แสวงหาความรูดวยตนเอง ใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถหาคําตอบไดดว ย
ตนเองจนบรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของนักศึกษาจนบรรลุจุดประสงค
ของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม สงผลใหนักศึกษาเกิดการเสริมแรง

ภายในและเรียนรูอยางมีความหมาย เกิดกระบวนการคิดและความพึงพอใจกับผลที่ไดรับจากการศึกษา
ดวยตัวเอง
จากการศึกษายังพบวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
นักศึกษาสวนหนึ่งมีความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง อาจจะสืบเนื่องมาจาก นักศึกษาไมคุนเคยกับ
การคนหาคําตอบดวยตนเอง ไมชอบคิดแกปญหา และยังยึดติดกับการจัดการเรียนรูท ี่ครูผูสอนสวน
ใหญใชวิธีการอธิบายหรือบรรยายตามเนื้อหาในบทเรียน โดยเฉพาะวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมที่
เนื้อหาคอนขางยากตอการทําความเขาใจ โดยนักศึกษากลุมที่ไมชอบใหเหตุผลวาถาครูผูสอนใชวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยวิธกี ารบรรยายนักศึกษาก็จะเรียนรูเนื้อหาไดมาก และนักศึกษาบางสวนใหเหตุผลวา
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับตนเองมาก
ขึ้น ตองรับผิดชอบ ตองกระตือรือรน ตองใชเวลาในการคิดคนหาคําตอบมาก และตองรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนวิธี
หนึ่งที่ชวยใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและชวยสงเสริม
ลักษณะกระบวนการเรียนรูท ี่พึงประสงคได เชน สงเสริมใหนกั ศึกษาจัดการกับระบบการทํางาน การ
เรียนรูการทํางานกลุม
4. นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูโดยนักศึกษาเปนศูนยกลาง นําความรูไปสัมพันธกับการ
แกปญหา มีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง กลาแสดงออก รูจักการใหการชวยเหลือเอื้อเฟอ และ
เรียนอยางมีความสุขมากขึ้นกวาเดิม
ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม ซึ่งผูวิจัยสรุปพฤติกรรมการเรียนรูเปน 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมทั่วไปจากการสังเกตพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรียนรูจากการสัมภาษณและการบันทึกภาคสนามเสนอตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.1 พฤติกรรมทั่วไป นักศึกษามีความตั้งใจเรียนดีมาก เขาเรียนตรงเวลาและทํางานสง
ครบตามกําหนดทุกครั้ง เขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข มีความกลาแสดงออก กลาพูด กลาโตแยงอยาง
มีเหตุผล มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเขาใจในเนื้อหาสามารถอธิบายใหผูอ่นื เขาใจได
4.2 พฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม นักศึกษาไดรู
บทบาทของตนเอง และเขาใจบทบาทของครู ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งแบงเปน 7 ขั้นดังนี้คือ ขั้นตั้งคําถาม ขั้นวางแผน ขั้นคนหาคําตอบ ขั้นสะทอน
ความคิด ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นขยายขอบเขตความรูความคิด ขั้นนําไปปฏิบัติ นักศึกษามี
พฤติกรรมในแตละขั้นดังนี้

4.2.1 ขั้นตั้งคําถาม นักศึกษามีความพยายามในการตอบคําถามที่ผูสอนกระตุน ให
นักศึกษาเกิดความสนใจ และใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 4- 5 คน ตามความสมัครใจ ทุกกลุมปฏิบัติการ
ทดลองตามใบงาน โดยใบงานเริ่มจากการทดลองเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติและการนําไปงาน
ตามขอบเขตเนื้อเรื่องของ เพาเวอรเซมิคอนดักเตอร จนกระทั่งการทดลองที่เกี่ยวของการคิดแกปญ
 หา
ซึ่งใหนักศึกษาทุกกลุมจะตองระบุปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหนักศึกษาเกิดพยายามทีจ่ ะคนหาปญหาที่เกิดขึ้น
4.2.2 ขั้นวางแผน นักศึกษามีการระดมความคิดในการวางแผนแกปญหา รวมกัน
เสนอแนะ กําหนดทางเลือกและขั้นตอนในการแกปญหาอยางเปนระบบ
4.2.3 ขั้นคนหาคําตอบ นักศึกษาสามารถคนควาหาคําตอบไดตามแผนที่ไดวางไว
สามารถปฏิบัติตามหนาที่ไดรับมอบหมายจากกลุม เชน การทดลอง การคนควาจากหองสมุด และ
คนควาจากอินเตอรเน็ต เปนตน นักศึกษาจะคอยชวยเหลือกันและกันพรอมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุม
และระหวางกลุม
4.2.4 ขั้นสะทอนความคิด นักศึกษากลาแสดงออก สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง
ศึกษามาใหความรูแกสมาชิกในกลุมเขาใจได และสามารถประมวลผลขอมูลรวบรวมเขียนสรุปใบงาน
จากผลการทดลอง ความรูที่ไดจากคนควาและความรูจากเพื่อน ๆ ในกลุมที่สะทอนความคิดออกมา
4.2.5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ นักศึกษาสามารถอธิบายสิ่งที่กลุมของตนเอง
ศึกษามาใหสมาชิกในกลุมอื่นเขาใจได กลาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ และนักศึกษา
แตละคนเขาใจบทบาทของตนเองเปนทั้งผูพูดและผูฟงที่ดี วางตัวไดเหมาะสม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น บรรยากาศในหองมีความเปนกันเอง นักศึกษามีความกระตือรือรน และมีความสุขที่มีสวน
รวมกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลงานเพื่อนกลุมอื่น ๆ
4.2.6 ขั้นขยายขอบเขตความรูความคิด นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง ความรูระหวาง
หัวขอตาง ๆ เขาดวยกัน และนักศึกษามีความรูความเขาใจครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง เพาเวอรเซมิคอนดัก
เตอรมากขึ้น นักศึกษาพยายามหาคําตอบเพิ่มเติมดวยตนเองและอภิปรายรวมกับผูอื่นจนไดขอสรุป
เกี่ยวกับเรื่องเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร ที่เรียนมาและเขาใจวาเพาเวอรเซมิคอนดักเตอรที่ไดเรียนมาใช
ประโยชนใดไดบาง
4.2.7 ขั้นนําไปปฏิบัติ นักศึกษาทุกกลุมสามารถนําความรูที่ไดคนความาแกปญหาที่
ผูสอนไดออกแบบไวในใบงาน เกีย่ วกับเรือ่ งเพาเวอรเซมิคอนดักเตอรและอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น
หลังจากการแกปญหาจากขอมูลที่ไดคนควา

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากจึงควรนําไปใชใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาดานวิชาชีพ เพราะเปนวิธกี ารจัดการเรียนรูที่ยึดนักศึกษาเปนสําคัญ ชวย
ใหนกั ศึกษาไดพัฒนาทักษะดานการคิดแกปญหา และสงเสริมใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการนําไปใชงานในอาชีพของนักศึกษาในอนาคตดวย
1.2 ครูผูสอนตองทราบวานักศึกษามีจุดออนจุดแข็งอยางไรบาง รวมทัง้ ครูผูสอนตอง
ทราบพื้นฐานความรูของนักศึกษากอนเรียนเปนอยางดี รวมทั้งขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพือ่ จะไดสงเสริมให
นักศึกษาไดพฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
1.3 ควรพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหนักศึกษา เพื่อคนควาหาความรูบนอินเตอรเน็ตได
กวางขวางมากขึ้น
1.4 ควรพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา และสามารถเชื่อมโยงความรูความคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
1.5 ควรฝกใหนักศึกษาไดฝก ทักษะดานตาง ๆ เชน การทํางานกลุม การสืบคนขอมูล
เทคนิคการพูด เห็นความสําคัญของการทํางานกลุม ความรวมมือ ความรับผิดชอบ และการนําเสนอ
ผลงาน เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกัน กับการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาชีพ
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สังคม ที่มีตอตัวแปรอื่น เชน คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค การสื่อความหมาย เปนตน
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