
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

26 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 2) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลกุสมุาลย์ จ านวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 39 คน กลุ่มควบคุม 
จ านวน 38 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบวดัจิตสาธารณะ แบบวดัความสามารถ 
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบ 2 กลุ่มสมัพันธ์กัน 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2559. 

2 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาวิจยัหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2559. 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
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การทดสอบทีแบบ 2 กลุม่อิสระต่อกนั วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวและ
การทดสอบทีแบบกลุม่เดียวเทียบกบัเกณฑ์ 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มีองค์ประกอบ ดงันี  ้1) หลกัการ 2) 
จุดมุ่งหมาย 3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) บทบาทผู้ เรียน
และผู้สอน และ 6) การวดัผลและประเมินผล ซึง่กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขัน้ 
คือ ขัน้ที่  1 สร้างความตระหนัก ขัน้ที่  2 ส ารวจและค้นหา ขัน้ที่  3 ลงมือปฏิบัติ  
ขัน้ท่ี 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้ ขัน้ที่ 6 เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 สะท้อน
ผลการเรียนรู้ 
 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ มีดงันี ้
  2.1) จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
  2.2) จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้สงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  2.3) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน  
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
  2.4) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้สงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม  
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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   2.5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  
   2.6) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ ไม่แตกต่างกันกับนักเรียน  
กลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ  
 
ค ำส ำคัญ : รูปแบบการจดัการเรียนรู้, การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม, การเรียนรู้เชิง
สถานการณ์, จิตสาธารณะ, การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to develop a scientific learning 
management model based on the service learning concept in conjunction with 
the situational learning concept to enhance public mind, ability in transfer of 
learning and learning achievement for Prathom Suksa 5 students, and 2) to 
investigate results of implementing the learning management model. A sample 
was 78 Prathom Suksa 5 students at Kusuman Kindergarten School. They 
were divided into 2 groups: 39 students in the treatment group and 38 
students in the control group. The instruments used in experiment were: 1) a 
form for measuring public mind, 2) a form for measuring ability in transfer of 
learning, and 3) a test of learning achievement. Statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation, t-test for dependent samples, t-test for 
independent samples, one-way ANOVA and criterion-referenced one-sample 
t-test.  
 Findings of the study can be concluded as follows: 
  1. The developed learning management model comprises the 
following components: 1) principles, 2) objectives, 3) content and learning 
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activity, 4) learning process, 5) role of students and teachers, and 6) 
measurement and evaluation. The learning process comprised 7 steps: step 1 
- create awareness, step 2 – survey and search, step 3 – take action, step 4 – 
conclude knowledge, step 5 – apply knowledge, step 6 – learn the society, 
and step 7 – reflect the learning result. 
  2. Results of using the developed learning management model 
were as follows: 
   2.1 Public mind of students in the treatment group that was 
taught with the developed learning management model after learning was 
significantly higher than that before learning at the .01 level. 
   2.2 Public mind of students in the treatment group that was 
taught with the developed learning management model was significantly 
higher than that of those in the control group that was taught by traditional one 
at the .01 level. 
   2.3 Ability in transfer of learning of students in the treatment 
group that was taught with the developed learning management model had a 
mean score after learning higher than the criterion set at 60% of the full score 
significantly at the .01 level. 
   2.4 Ability in transfer of learning of students in the treatment 
group that was taught with the developed learning management model was 
significantly higher than that of those in the control group that was taught with 
the traditional one at the .01 level. 
   2.5 Learning achievement of students in the treatment group 
that was taught with the developed learning management model after learning 
was significantly higher than that before learning at the .01 level. 
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   2.6 Learning achievement of students in the treatment group 
that was taught with the developed learning management model was not 
different from that of those in the control group that was taught with the 
traditional one. 
 
Keywords : Learning Management Model, Service Learning, Situational 
Learning, Public Mind, Transfer of Learning 
 
บทน ำ 
 การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจ าเป็นต้องพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้ 
มีคณุธรรม จึงจะสามารถสร้างประโยชน์สขุให้กบัประเทศชาติได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อนัเนื่องมาจากระบบทุนนิยมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ สง่ผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งพฒันาตนเองเพื่อให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนักบั
นานาประเทศได้ เป็นสาเหตใุห้สงัคมมีค่านิยมให้ความส าคญักบัการแสวงหาเงินทอง 
แสวงหาอ านาจ บารมีมากกว่าที่จะให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ สงัคมในปัจจุบัน  
จึงเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชดัเจน ปัญหาสงัคมต่างๆ มีมากมาย (ดวงกมล ทองอยู่, 
2555 : 12) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ชีใ้ห้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให้มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสูส่งัคมฐานความรู้ได้
อยา่งมัน่คง แนวทางพฒันาคนดงักลา่วมุง่เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจที่ดีงาม 
มีจิตสาธารณะ พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (นิรมล มาลยั, 2554 : 3)  
 การปลกูฝังความส านึกให้กับบคุคลเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม ควรเกิดขึน้ในสงัคม จึงมีการกลา่วถึงค าว่า “จิตสาธารณะ” มากขึน้ เพื่อให้ผู้คน
ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สาธารณะและสว่นรวมมากกวา่ตนเอง การพฒันาจิต
สาธารณะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจของคนในชาติให้เจริญตามทัน
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เทคโนโลยี น าไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน และความสงบสขุในสงัคม (ดวงกมล  
ทองอยู่, 2555 : 12) จากรายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี และคณะ, 2550 : 78) 
ซึง่มีการเปรียบเทียบจิตส านกึ 3 ด้าน คือ จิตคณุธรรม จิตสงัคม และจิตสาธารณะ จาก
การศกึษาเปรียบเทียบ พบว่า โรงเรียนเน้นการพฒันา เร่ือง จิตคณุธรรม และจิตสงัคม 
มากกว่า เร่ือง จิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคญัของการพฒันาจิต
สาธารณะ ของผู้ เรียน จึงได้ก าหนดให้จิตสาธารณะเป็นลกัษณะอนัพึงประสงค์  1 ใน 8 
ข้อ ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ที่จะต้องปลกูฝังจิตสาธารณะให้กับผู้ เรียน ซึ่งการปลกูฝังจิตสาธารณะนัน้ ควรท าให้
เกิดขึน้ตัง้แต่ในระดบัประถมศึกษา เพราะยงัเป็น “ไม้อ่อนที่ดดัง่าย” และเป็นช่วงวยั 
ที่มีความไวตอ่การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีชั่วโมงให้เด็กท ากิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชั่วโมง โดยระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จะต้องท ากิจกรรม 60 ชัว่โมง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 45 ชัว่โมง 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552 : 22-24) การเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ส าหรับนกัเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนมากจะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน เช่น กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมกีฬาสี หรือกิจกรรม
ชุมนุมต่าง  ๆสว่นกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุม่สาระการเรียนรู้พืน้ฐานนัน้ มีการสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะน้อยมาก สง่ผลให้นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา 
มีการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ พบว่านกัเรียนใช้วสัดแุละสารเคมีอย่างสิน้เปลือง ขาดความระมดัระวงั 
ในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และในบางเนือ้หาที่นกัเรียนต้องออกส ารวจสิ่งแวดล้อม 
ก็พบว่านกัเรียนได้สร้างความเสียหายให้แก่ตวัอย่างสิ่งมีชีวิตที่น ามาศึกษา นึกถึงแต่
ความสนุกสนานหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมโดยไม่ค านึ งถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อีกทัง้มีการปฏิบตัิจนเกิดเป็นลกัษณะนิสยักนัอย่างแพร่หลายแล้วก็
อาจเกิดผลกระทบต่อไปในระดบัที่รุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จะต้อง
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จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาทัง้ด้านความรู้และคุณธรรม  ซึ่ง
หมายความวา่ต้องให้เป็นคนเก่งควบคูไ่ปกบัมีความตระหนกั และเห็นความส าคญัของ
การอนรัุกษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อนัจะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการตดัสินใจ
ปฏิบตัิตนตอ่สิง่แวดล้อมได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม (นิรมล มาลยั, 2554 : 4) 
 ในการพฒันาพฤติกรรมจิตสาธารณะมีแนวทางที่หลากหลาย แต่ในงานวิจยั 
ที่เก่ียวข้องกับการพฒันาจิตสาธารณะให้แก่เด็กส่วนใหญ่นัน้  มกัเลือกใช้การพฒันา 
ที่กระบวนการทางปัญญา เพื่อให้สง่ผลตอ่พฤติกรรม ซึง่แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สงัคมเป็นแนวคิดทางการศึกษาที่น่าสนใจที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริม  
จิตสาธารณะแก่ผู้ เรียนได้ การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม มีพืน้ฐานมาจากปรัชญาพิพฒันาการ
นิยม (Progressivism) ของ John Dewey ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของ Brameld 
แนวคิดการสร้างจิตส านึก (Conscientization) ของ Paulo Freire และแนวคิด การเรียนรู้ 
โดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential learning) ของ David Kolb โดยมีความเช่ือว่า
การศึกษาต้องเช่ือมโยงกบัส านึกทางสงัคม การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ
คือ การลงมือปฏิบตัิและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย (ชวาลา เวชยนัต์, 
2544 : 4) การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคมเป็นการเรียนรู้ที่สง่เสริมสงัคม การปรับเปลี่ยน
จิตส านึก การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระท าจริง และการส่งเสริมศักยภาพ  
ของผู้ เรียนเป็นการเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่นักเรียนน าความรู้จากที่ได้ในห้องเรียน  
ไปประยกุต์ใช้กบักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ หรือตรงกบัความต้องการ ความจ าเป็นทางสงัคม 
เช่น กิจกรรมการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์สภาวะน า้เสียในท้องถ่ิน เป็นต้น 
ข้อดีของการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้คือ นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ของสงัคม
ด้วยประสบการณ์ตรง เป็นการฝึกประสบการณ์ของการเป็นพลเมืองได้เรียนรู้บทบาท
ของการเป็นสมาชิกของชมุชนอยา่งผู้มีความรู้ความคิด มีความรู้สกึรับผิดชอบ ตระหนกั
ในบทบาทความรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง (ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี, 
2548 : 62) 
 สิง่ที่ส าคญันอกเหนือจากการเป็นผู้มีจิตสาธารณะแล้วความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ก็เป็นคณุลกัษณะที่ส าคญัอีกประการหนึง่ ที่ครูวิทยาศาสตร์จะต้องให้ความส าคญั
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และสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทัง้นีเ้นื่องจากความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการเช่ือมโยง
ความรู้เก่าไปสูค่วามรู้ใหมเ่ป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ใฝ่หาความรู้ ขยายความรู้
ออกไปสู่โลกกว้าง เข้าใจชีวิตและธรรมชาติตามวัย เป็นบทเรียนที่ช่วยให้นักเรียน  
ได้ค้นพบตนเอง รักและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน  
ได้ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องโดยไม่ท าให้
นกัเรียนเกิดความเครียดและรู้สึกล้มเหลว การเรียนสิ่งต่าง  ๆ ต้องเช่ือมโยงต่อเนื่อง
กลมกลืนกันทัง้ในเร่ืองใกล้ตวั ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศยั เร่ืองของสากล รวมทัง้  
การเปลีย่นแปลงและแนวโน้มตา่ง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในสงัคมโลก (สมศกัดิ์ สนิธุระเวชญ์, 2542 : 36) 
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Lave, 1988; Brown et al, 1989; Mclellan, 1994 อ้างถึงใน 
เพลนิตา พรหมบวัศรี, 2545 : 7) คือ แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐาน
มาจากปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ของ John Dewey และทฤษฎี
วฒันธรรมทางสงัคม (Vygotsky’s Sociocultural Theory) ของ Vygotsky แนวคิดนีเ้ช่ือว่า 
ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้อื่น มีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริงเรียนรู้โดยการฝึกหดัท ากิจกรรมในสถานการณ์และบริบทที่เป็นจริงหรือเสมือนจริง
มากที่สดุ และมีการสะท้อนผลในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดความรู้เป็นการเรียนรู้ 
ที่มีความหมายส าหรับผู้ เรียนและสามารถจดจ าสิง่ที่เรียนรู้ได้นาน  
 จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิด  
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยง  
การเ รียนรู้  และผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ พ่ือใ ช้จัดการเ รียนรู้ใ ห้กับนักเ รียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้
สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถ 
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
 2. เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา โดย 
  2.1 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 
  2.2 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
  2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ ร้อยละ 60 
  2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กับนกัเรียนกลุ่มควบคุม  
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ  
  2.5 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ก่อนและหลงัการทดลอง 
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  2.6 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 
วิธีกำรวจิัย 
 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ผู้วิจยัได้แบง่การด าเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนา 
จิตสาธารณะ ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
โดยศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนด้านการพฒันา
จิตสาธารณะ โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจยั ที่เก่ียวข้องคณุภาพ 
การจัดการเรียนการสอนในด้านจิตสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการระบุประเด็น 
ที่ต้องการพฒันา และการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการศึกษา และการออกแบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการ 
ด้านการศกึษา เพื่อสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคม และแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อสรุปหลกัการเรียนรู้ที่ได้จาก
การวิเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม และแนวคิดการเรียนรู้เชิง
สถานการณ์ของนกัการศกึษาหลายๆ ทา่น    
 ขัน้ตอนที่ 2 พัฒนำรูปแบบ มขีัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยผู้วิจยัได้น าผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ ซึ่งได้ 5 องค์ประกอบ กบัผลการสงัเคราะห์หลกัการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม 
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และหลกัการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ได้ 8 องค์ประกอบ มาเช่ือมโยงกนัเพื่อให้ได้เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 
5) บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ 6) การวดัผลและประเมินผล มีการตรวจสอบคณุภาพ
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สงัคม ร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ โดยค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 5 ทา่น 
 2. จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  เพื่อเป็นแนวทาง 
แก่ครูในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) ทฤษฎีและแนวคิด
พืน้ฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3) รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ซึง่อธิบายให้เห็นถึงแนวคิดพืน้ฐาน
ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ หลกัการ จุดมุ่งหมาย เนือ้หาและกิจกรรม
การเรียน กระบวนการเรียนรู้ บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ การวดัผลและประเมินผล  
 3. การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั ผู้วิจยัสร้างโดยก าหนดจุดมุ่งหมายศึกษา
เอกสารตา่ง  ๆที่เก่ียวข้อง ก าหนดกรอบตวัแปรและนิยามเชิงปฏิบตัิการ สร้างเคร่ืองมือน าเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ซึง่เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
  3.1 แบบวัดจิตสาธารณะ โดยแบ่งพฤติกรรมจิตสาธารณะออกเป็น 5 
องค์ประกอบ และ 10 ตวัชีว้ดั เป็นชนิดสถานการณ์ เพื่อให้นกัเรียนพิจารณาว่าจะเลือก
ปฏิบตัิอย่างไรโดยมีตวัเลือกให้นกัเรียนเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละตวัเลือกมีคะแนน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

37 

แตกตา่งกนัตัง้แต ่0-3 คะแนน ตามระดบัของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
และความตระหนักในหน้าที่ที่ต้องร่วมกันดูแล ช่วยเหลือ และร่วมกันท าประโยชน์  
ตอ่สว่นรวมด้วยความเต็มใจโดยไมห่วงัผลตอบแทน ใช้เวลาในการทดสอบจ านวน 60 นาท ี
มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
.30-.67 โดยคดัไว้องค์ประกอบละ 8 ข้อ รวม 40 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .84 
  3.2 แบบวดัความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบเป็น
แบบอตันัย มีจ านวน 4 ข้อ 4 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 36 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ
จ านวน 90 นาที ในแต่ละข้อจะมีสถานการณ์ให้นกัเรียนพิจารณา และตอบค าถาม 
จ านวน 3 ข้อย่อย จ านวนคะแนนข้อละ 3 คะแนน รวมเป็น 9 คะแนน มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .42-.67 
และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
จ านวน 30 ข้อใช้เวลาในการทดสอบจ านวน 60 นาที มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 มีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .43-.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยูร่ะหวา่ง .25 - .62 และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .95 
  4. การตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบ ผู้วิจยั
ด าเนินการ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเอกสารประกอบ
รูปแบบจากนัน้แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สมบรูณ์ 
 ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ 
  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ  
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  
เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เ ชิงสถานการณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นัก เรียนระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลกุสมุาลย์ โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 39 คน 
กลุม่ควบคมุ จ านวน 38 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างมีการด าเนินการดงันี ้1) การเลือก
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นกัเรียน คือ เลอืกนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลกสุมุาลย์ โดยโรงเรียน
ที่เลอืกเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีการใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีการจัดชัน้เรียนแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน  2) การคดัเลือกห้องเรียนเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด าเนินการกับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการดังนี ้ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 มีทัง้หมด 3 ห้องเรียน ผู้วิจยัใช้การสุม่แบบกลุม่ จบัฉลากสุม่กลุม่
ทดลอง 1 ห้อง และกลุม่ควบคมุ 1 ห้อง หลงัจากนัน้ด าเนินการ ดงันี ้
  1. ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ท่ีพฒันาขึน้ ท าการทดสอบจิต
สาธารณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดย
น าผลการทดสอบก่อนเ รียนมาทดสอบความแตกต่างของค่า เฉลี่ ย โดยใ ช้  
t – test แบบ Independent Samples เพื่อต้องการทราบว่านกัเรียนกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคมุมีคะแนนจิตสาธารณะ และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกัน
หรือไม ่ปรากฏผลดงัตาราง 1 และ 2 ดงันี ้
 
ตำรำง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ 
 

S.D. คา่สถิติ (t) p 
กลุม่ทดลอง 39 120 89.79 13.91 

2.98* .024 
กลุม่ควบคมุ 38 120 82.24 14.95 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  จากตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีจิต
สาธารณะก่อนเรียนแตกตา่งกนั 
 

x
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ตำรำง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเต็ม 
 

S.D. คา่สถิติ (t) p 
กลุม่ทดลอง 39 30 13.87 2.94 

3.20** .002 
กลุม่ควบคมุ 38 30 11.13 4.43 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  จากตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนแตกตา่งกนั 
  จากการทดสอบความแตกต่างของจิตสาธารณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน พบว่า  มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้ วิจัย  
จะได้น าผลการทดสอบก่อนเรียนมาเป็นตวัแปรร่วมในการวิเคราะห์ One Way ANCOVA 
  2. ด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนทัง้กลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ ห้องเรียนละ 16 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือน มกราคม 2559 เร่ืองที่ใช้ในการสอน คือ 
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 แผน  
โดยกลุม่ทดลองได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  เพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ  ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
สว่นกลุม่ควบคมุได้รับการสอนโดยวิธีปกติ   
  3. หลงัการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ 
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  ทดสอบจิตสาธารณะ  
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ แล้วจึงน าข้อมลูที่ได้จากการทดสอบที่สองกลุม่ มาวิเคราะห์ 
ดงันี ้ 

x
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   3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมอ่ิสระตอ่กนั t-test ชนิด Dependent   
   3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ หลังเรียน
ระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้คะแนนจิตสาธารณะ ก่อนเรียน
เป็นตวัแปรร่วม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One Way ANCOVA)  
   3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองโดยเทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 60    
   3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยง
การเ รียน รู้หลัง เ รียนของนักเ รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้  t-test  
ชนิด Independent   
   3.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยการทดสอบความแตกต่าง
ของคา่เฉลีย่โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมอ่ิสระตอ่กนั t-test ชนิด Dependent  
   3.6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน
ระหวา่งนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใช้คะแนนจิตสาธารณะก่อนเรียนเป็น
ตวัแปรร่วม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One Way ANCOVA) 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ดงัแสดงในภาพ 1  
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ภำพ 1  รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้

สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ 
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 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ปรากฏผลดงัตาราง 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  
 
ตำรำง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิติ (t) p 
ก่อนเรียน 39 120 89.79 13.91 

15.72** .000 
หลงัเรียน 39 120 112.74 8.45 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตาราง 3 พบว่านักเ รียนกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการสอนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ตำรำง 4 ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุ 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลบวก 
ก าลงัสอง 

ระดบัขัน้ 
ความเสรี 

คา่เฉลีย่ 
ก าลงัสอง 

คา่สถิต ิ
(F) 

P 

ตวัแปรร่วม 2348.38 1 2348.38 37.186** 0.000 
ระหวา่งกลุม่ 2645.227 1 2645.227 41.887** 0.000 
ความคลาดเคลือ่น 4673.258 74 63.152   
รวม 11386.519 76    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 4 พบวา่ คะแนนจิตสาธารณะหลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อได้ขจดัอิทธิพลของคะแนนก่อน
เรียนแล้ว แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 

ตำรำง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ์ 

 

การทดสอบ 
จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เกณฑ์
(60%ของ
คะแนนเตม็) 

คา่สถิต ิ
(t) 

ความสามารถ 
ในการถ่ายโยง 
การเรียนรู้ 

39 36 32.74 1.58 21.6 64.81** 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.74  แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการถ่ายโยง  
การเรียนรู้หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่ตัง้ไว้ 
 

ตำรำง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
หลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิติ (t) 
กลุม่ทดลอง 39 36 32.74 1.58 

4.32** 
กลุม่ควบคมุ 38 36 23.58 4.02 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 
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  จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ คะแนนความสามารถในการถา่ยโยง
การเรียนรู้หลงัเรียนระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
หลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
 
ตำรำง 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน

และหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิต ิ(t) p 

ก่อนเรียน 39 30 13.87 2.94 
23.293** .000 

หลงัเรียน 39 30 24.85 3.45 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  จากตาราง 7 พบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ มีจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ตำรำง 8 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุเมื่อควบคมุ ตวัแปรร่วม 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงั
สอง(SS) 

ระดบัขัน้ 
ความเสรี (df) 

คา่เฉลีย่ก าลงั
สอง(MS) 

คา่สถิติ 
(F) 

Sig. 

ตวัแปรร่วม 105.599 1 105.599 22.30** .000 
ระหวา่งกลุม่ 9.349 1 9.349 1.975 .164 
ความคลาดเคลือ่น 350.346 74 4.734   
รวม 505.792 76    

        ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 8 พบวา่ คะแนนความรู้เดิมก่อนการทดลองไม่มีความสมัพนัธ์
กบัคะแนนสอบหลงัเรียน (F=22.30, Sig.=.000 ซึ่งน้อยกว่า .01) เมื่อใช้คะแนนก่อนเรียน
มาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อท านายคะแนนสอบหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน  
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั (F=1.975, Sig.= .164 มากกวา่ .05)   
 
สรุปและอภปิรำยผล 
 จากผลการวิจยัดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้  
    ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีการยกร่างเป็นรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย  
3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ 
6) การวดัผลและประเมินผล โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะที่สามารถน าไปใช้แล้วตรวจสอบ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การยกร่างและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่น ามาเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ  
จดัองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
มีการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบสอดคล้องกบัการพฒันารูปแบบของ Joyce & Weil (2004 : 13-14) 
และทิศนา แขมมณี (2545 : 221-222) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดเรียนการสอนว่า  
เป็นแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบสมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎี 
หลักการเ รียน รู้หรือการสอนที่ รูปแบบนัน้ยึดถือ ไ ด้ รับการพิสูจ น์ทดสอบว่า  
มีประสทิธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายเฉพาะของรูปแบบ
นัน้ๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกับแนวคิดการเ รียนรู้ เ ชิงสถานการณ์ที่พัฒนาขึน้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
คือ เสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
    ผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดงันี ้
  2.1 จิตสาธารณะ จากผลการวิจยั พบวา่ จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่ทดลอง
ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเ รียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียนกลุม่ทดลองมีจิตสาธารณะสงูกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อธิบายได้ว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองเมื่อได้รับการจัดการ
เ รียน รู้ตามแนวคิดการเ รียน รู้ โดยการรับใ ช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเ รียน รู้ 
เชิงสถานการณ์ จะมีจิตสาธารณะสงูกว่ากลุม่ควบคมุ เนื่องจากในกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
ในขัน้ที่ 1 สร้างความตระหนกั จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยน าเสนอ 
สื่อการสอนตวัแบบ ให้นกัเรียนสงัเกต วิเคราะห์ ครูตัง้ค าถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
การยึดหลกัธรรม/คุณธรรมความดี เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ท าให้นักเรียน 
ได้ศึกษา ซึมซบั เอาเป็นแบบอย่างที่ดี ในขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ และขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้
ความรู้ จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตสาธารณะที่มีความสอดคล้องกับ  
องค์ความรู้ในเร่ืองหรือเนือ้หาที่เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึเห็นใจ สงสารในความทกุข์ยาก 
ล าบากของผู้อื่น ตระหนกัในหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องดแูลรักษาทรัพย์สมบตัิ
ส่วนรวมของสงัคมและตระหนกัในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล า้สิทธิของผู้อื่น มีค าถาม  
ให้นกัเรียนได้ฝึกคิดประยกุต์ใช้ความรู้ที่มีอยูเ่ดิมบรูณาการกบัความรู้ใหม่ ฝึกการวิเคราะห์
ปัญหาที่พบเห็นในชุมชนและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์
อันดีกับผู้ อื่น รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มีการปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในโรงเรียนซึ่งเป็นชุมชนที่ใกล้ตวัและเป็นที่อยู่อาศยัของตนเอง เมื่อนกัเรียน  
ได้ปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว พบว่า นกัเรียนมีจิตสาธารณะ อาสาช่วยเหลือผู้อื่นและ
สงัคมด้วยความ 
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เต็มใจ ปฏิบตัิด้วยความเต็มใจมีจิตเมตตาไม่หวงัผลตอบแทนและมีความสขุในการเป็นผู้ ให้ 
สอดคล้องกับ ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี และคณะ (2544 : 68) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สงัคมไว้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนด้วยการประยุกต์ 
หรือออกแบบให้น าเนือ้หาของบทเรียนมาจดัโครงการที่เช่ือมโยงกบัปัญหาในชีวิตจริง
ของชุมชน หรือในทางกลับกันเป็นการเช่ือมโยงปัญหาในชุมชนเข้ามาสู่บทเรียน 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กีรติวิทย์ สวุรรณธรรมา (2556 : 53-155) ที่ได้พฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและทฤษฎี
ปัญญาสงัคมส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา ที่พบวา่ การให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากตวัแบบ
จิตสาธารณะจะท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการท าความดีช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของชวาลา เวชยนัต์ (2544 : 163-170) ได้ท าการพฒันาแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม เพื่อสง่เสริมความ ตระหนกัในการรับใช้สงัคม 
ทักษะการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่า การเรียนด้วยแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเ รียนรู้โดยการ 
รับใช้สังคมที่พัฒนาขึน้ ผู้ เรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับใช้สังคม  
สงูกว่าก่อนเรียน  มีทกัษะการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียน มีการพฤติกรรมรับใช้สงัคม
สงูขึน้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเพลินตา พรหมบวัศรี (2545 : 137-143) ที่ได้ท าการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์
ที่พัฒนาขึน้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยเฉพาะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
กบัผู้อื่น นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เวสาลี ชาติสทุธิพนัธุ์ (2550 : 144-149) 
ที่ได้ท าการพฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยท ากิจกรรมบริการที่ตรงต่อความต้องการ และ
ปัญหาของชุมชนผ่านการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความเสี่ยง และการประกนัภยั
แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้  
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ด้านความรับผิดชอบสาธารณะ ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการด ารงชีวิต 
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้สามารถเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนได้ 
  2.2 ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากผลการวิจัย พบว่า 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้
เชิงสถานการณ์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนสงูกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
อธิบายได้ว่า  นักเ รียนกลุ่มทดลองเมื่อได้ รับการสอนตามแนวคิดที่พัฒนาขึน้  
จะมีความสามารถในการถ่ายโยงการเ รียน รู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมเนื่ องจาก 
ในกระบวนการเรียนรู้ มีขัน้ตอนท่ีให้นกัเรียนได้สร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ ได้ฝึก
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ ได้รับการกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม  
การสงัเกต และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ตัง้แตข่ัน้ที่สอง คือ ขัน้ส ารวจและค้นหา ซึง่ในขัน้นี ้
ผู้สอนจะกระตุ้นให้นกัเรียนได้ระลึก ได้นึกถึงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสมัพนัธ์
กับความรู้ใหม่หรือปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเรียนรู้ในขัน้ที่ 2 ส ารวจและค้นหา ขัน้ที่ 3 ลงมือ
ปฏิบตัิ ขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้  ขัน้ที่ 6 เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 
สะท้อนผลการเรียนรู้  มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเผชิญสถานการณ์ โดยครูเสนอ
สถานการณ์ให้นกัเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบจากปัญหาและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขโดยให้นกัเรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้มาสร้างองค์ความรู้
ใหมน่ าความรู้จากที่ได้เรียน การอ่านการศึกษาค้นคว้า มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
แล้วเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อให้สรุปสาระความส าคญัเขียนเป็นแผนภาพความคิด
ตามความคิดของตนเองเขียนบรรยายการน าความรู้ไปปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ โดยสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ ในขัน้การสอนนักเรียนได้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะท าให้ผู้ เ รียนเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย สอดคล้องกบั Slavin (1996, อ้างถึงใน ณฐิักานต์  รักนาค, 2552 : 6) กลา่ว 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

49 

ไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในชัน้เรียนคือ การท าให้ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากชัน้เรียนไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นได้ Brown และคณะ 
(1989, อ้างถึงใน เพลินตา พรหมบวัศรี, 2545 : 29-30) กลา่วไว้ว่า การเรียนรู้ ที่เน้นพฒันา
ทกัษะการคิดในระดบัสงู นอกเหนือจากการจ าข้อเท็จจริง โดยการเสนอทกัษะที่เป็นจริง 
ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ต้องการการค้นคว้าต่อไป สภาพการเรียนรู้เชิ ง
สถานการณ์จะสง่เสริมความตระหนกัรู้ให้ผู้ เรียนสามารถแยกแยะข้อมลูและน าข้อมูล
มาใช้เมื่อต้องการส่งเสริมทักษะในการก ากับการรู้คิด (Metacognition) ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผลเพื่อการแก้ปัญหาในโลกที่เป็นจริง 
เรียนรู้จากตวัอยา่งประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญ สภาพการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ชกัน า
ในการหาเหตผุลเชิงอนมุาน การตรวจสอบ ก ากบัการแก้ปัญหา และสง่เสริมทกัษะการรู้
คิด จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการสร้างความรู้เองด้วยการ 
มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผู้ เรียน และครูหรือผู้ เช่ียวชาญ พบปัญหาในบริบทที่เป็นจริง  
มีกิจกรรมในสภาพจริงมีการฝึกหัดงาน มีการสะท้อนในการเรียนรู้ โดยมีครูและ
ผู้ เช่ียวชาญให้การประคบัประคองและสอนแนะ และสามารถแสดงความรู้หรือวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อชุมชนให้แก่ผู้ เ รียนได้   
สอดคล้องกบั สมศกัดิ์  สินธุระเวชญ์ (2542 : 36) การเช่ือมโยงความรู้เก่าไปสูค่วามรู้
ใหม่เป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ใฝ่หาความรู้ ขยายความรู้ออกไปสู่ โลก
กว้าง เข้าใจชีวิตและธรรมชาติ บทเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง รักและ  
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องโดยไม่ท าให้นกัเรียนเกิดความเครียดและ
รู้สึกล้มเหลว การเรียนสิ่งต่างๆ ต้องเช่ือมโยงต่อเนื่องกลมกลืนกันทัง้ในเร่ืองใกล้ตัว 
ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศยั เร่ืองของสากล รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลก นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐิักานต์  รักนาค 
(2552 : 81-186) ได้พัฒนารูปแบบ การสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
เพื่อสง่เสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตผุล
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และการเช่ือมโยง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึน้ สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการเช่ือมโยง  
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมและ  
ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของไพจิตร  สะดวกการ  (2538 : 139-140) ที่ได้ศึกษาผล
ของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนในระดับกลุ่มที่มีความสามารถต่างกันสามารถ 
ถ่ายโอนความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการสร้างมโนทัศน์ใหม่สงูกว่านกัเรียนระดับ
เดียวกนัที่ได้รับการสอนแบบปกติ  จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้
สามารถเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
  2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก
ผลการวิจยั พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถอธิบายได้ดงันี  ้ เนื่องจากรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้มีลกัษณะที่ชัดเจนคือ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
ทัง้ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ และด้านความรู้ ควบคู่กันไป มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ  
ที่หลากหลายที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสค้นพบ
ความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความสนกุสนานน่าค้นหามีความสขุในการเรียนรู้  
โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการเรียนการสอนในขัน้ที่ 1 สร้างความตระหนกั ขัน้ที่ 2 ส ารวจ
และค้นหา ขัน้ที่ 3 ลงมือปฏิบตัิ ขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้ ขัน้ที่ 6 
เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 สะท้อนผลการเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนนัน้ได้สอดแทรก 
การฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยการเขียนแผนผังความคิด มีการกระตุ้ น  
ให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิดด้วยการใช้ค าถาม การได้ฝึกแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

51 

สถานการณ์ที่ค รูผู้ สอนน ามาให้ฝึกอย่างหลากหลาย ผู้ เ รียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  
ทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการบรูณาการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่แล้ว
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  การสง่เสริมให้นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความคิด
อยา่งเต็มที่ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ผู้ เรียน
สามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าได้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้
ผู้ เรียนได้รับทัง้ความรู้และกระบวนการ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงรู้และเข้าใจในสิ่ง
ท่ีเรียนได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เ รียนสูงขึน้เป็นไป 
ตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่าในการจัดการเรียนรู้นัน้จะต้องพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความสมดุล ให้สอดคล้องกันทัง้สาระการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ  
ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน 
การเรียนรู้ทุกขัน้ตอนมีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 
(2556 : 313) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุท ธ์ 
การพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดขัน้สงูในศตวรรษที่ 21 และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน  
ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จูงใจให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม มีการกระตุ้นความสนใจ มีการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จะท าให้นักเรียน 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงูขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ์ (2545 : 3) ท่ีกลา่ววา่ การท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต ่า และขาดทกัษะการคิดการท าเป็นและแก้ปัญหาได้นัน้ ควรมีการพัฒนา
ทกัษะการติดต่อสื่อสารที่ดี ทกัษะการปฏิบตัิงานและทกัษะการแก้ปัญหา ให้มีวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนา  
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ให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  จัดโอกาสและกิจกรรม  
ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  มีประสิทธิภาพ 
ในการท างานและด ารงชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 
จากผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
ไม่แตกต่างกันกับนักเ รียนกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการสอนแบบปกติ  ซึ่งไม่เ ป็นไป  
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถอธิบายได้ดงันี  ้เนื่องจากในการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้ ในกลุม่ควบคมุผู้วิจยัได้เลือกใช้การสอนแบบปกติโดยใช้
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คือ กระบวนการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E  เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน
ดงันี ้ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายและลงข้อมูลสรุป (Explain) ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) 
และขัน้ที่  5 ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์วิธีหนึง่ที่มีประสทิธิภาพ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สง่เสริมให้นกัเรียนมีโอกาส
ได้พฒันาความคิดอย่างเต็มที่ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จึงมีความอยากรู้อยากเห็น 
อยูต่ลอดเวลา  ผู้ เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ า
ได้ดียิ่งขึน้ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับทัง้ความรู้และกระบวนการ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงรู้และเข้าใจในสิง่ท่ีเรียนได้อยา่งถกูต้อง สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน
สงูขึน้เหมือนกันกับนกัเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชากัญญ์  
วิรัตนชัยวรรณ (2555 : 54-55) ที่ได้ท าการวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ เทคนิคการสืบเสาะหาความ รู้  (5E) เพื่ อพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 ท่ีพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
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ของนกัเรียนที่เรียนด้วยโดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สงูกว่าก่อนเรียนและ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์นี ้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ให้สงูขึน้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยนี  ้พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์  นักเรียนมีจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยง  
การเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียน  
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาจึงสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์ที่พัฒนาขึน้ ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ความสามารถ  
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ได้ โดยก่อนการ 
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี ไ้ปใช้ครูผู้ สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจกับ  
ทุกองค์ประกอบของรูปแบบ โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเง่ือนไข ปัจจัยที่เอือ้ต่อ  
การเรียนรู้และปัจจยัที่สนบัสนนุ ต้องท าความเข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ ทกุขัน้ตอน และ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและสาระการเรียนรู้ที่จะสอน 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมครูต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างหลากหลายเหมือนกบักิจกรรมการสอนในรูปแบบนี ้เช่น ใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายน่าสนใจ มีสถานการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับเนือ้หาเป็นเหตุการณ์ 
ใน ชีวิตประจ าวันใก ล้ตัว   มี กิ จกรรมใ ห้นัก เ รียนไ ด้ ฝึกทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์  การแสดงบทบาทสมมติ การน าเสนอผลงาน  การสมัภาษณ์ การเลา่
ประสบการณ์ เล่าข่าว เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติ  รู้สึก
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สนุกสนาน มีความสขุในการเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าไป
ปรับประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิ
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กับการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิด
แก้ปัญหาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  2.2 ควรศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิ
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในเร่ืองอื่น เช่น  
ความคงทนของพฤติกรรมจิตสาธารณะ  ความคงทนของความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ ฯลฯ 
  2.3 ควรศกึษาแนวคิดอื่นร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมที่จะ
สามารถน ามาพัฒนาจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
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