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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรแ์ละมโนทศันท์างเคมขีอง

นักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 1 ห้องเรียน 
จำานวน 37 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 2) แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
และ 3) แบบทดสอบมโนทัศน์ทางเคมี โดยใช้วิธีการทดสอบ t-test แบบ Dependent sample และ การ
ทดสอบ t-test แบบ One sample

ผลการวิจัยพบว่า 

1) นกัเรยีนมกีารแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) นักเรยีนมมีโนทศันท์างเคม ีหลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS สงูกว่ากอ่น
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) นักเรียนมีมโนทัศน์ทางเคมี หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์ทางเคมี
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Abstract
The purposes of this research were to study compare scientific problems solving and 

chemistry concepts using SSCS model. The participants were 37 of eleventh grade students 
who studied in the second semester of 2017 academic year from Darasamurt Sriracha School 
using cluster random sampling. The research instruments consist of 1) Lesson plans using 
SSCS model, 2) Scientific problems solving test, 3) Chemistry concepts test. The data were 
statistically analyzed by dependent t-test and one sample t-test.

The results of this study indicated that:

1. The scientific problems solving after learning with SSCS model were higher than 
those before learning with SSCS model at .05 significance level.

2. The chemistry concepts after learning with SSCS model were higher than before 
learning with SSCS model at .05 significance level.

3. The chemistry concepts after learning with SSCS model were higher found to be 
higher than 70% criterion standard.

Keywords: Lesson plans using SSCS model, scientific problems solving, chemistry concepts

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในสังคม

โลกปจัจบุนัและอนาคต ซึง่เปน็วฒันธรรมของโลก
สมยัใหมท่ีเ่ปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู ้(Knowledge- 
based society) ซึ่ งการพัฒนามนุษย์ให้รู้
วิทยาศาสตร์นั้น จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาความ
คิด มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจนสามารถนำา
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ตลอด
จนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวันได้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และ
เป็นกระบวนการสำาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาตนเอง ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับ

ยุคสมัย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหา
สาระและกระบวนการโดยการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะต้องจัดให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ที่เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบมีกระบวนการคิด เป็นกระบวน
การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific method) และวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) 
ด้วย (ประสาร จันเสนา, 2551: 116) เพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง การสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนนั้นจะส่ง
ผลให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูก
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ตอ้ง หรอืมโนทศัน์ทางวทิยาศาสตรท์ีค่ลาดเคลือ่น 
ข้ึนอยู่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
เนือ่งจากความรูเ้ดมิเปน็ปจัจยัสำาคัญตอ่การเรยีนรู้
เรื่องใหม่ (ยุพาพร เลาสัตย์, 2553: 1) อาจกล่าว
ไดว้า่การศกึษาเปน็รากฐานสำาคัญในการเตรยีมคน
ให้พรอ้มทีจ่ะเผชญิ กบัการเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคม
แห่งการเรียนรู้นั้น โดยต้องจัดการศึกษาที่ดีมุ่ง
ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานและความสามารถใน
การปรับตัวสู่การพัฒนาทักษะที่จะสามารถศึกษา
เรยีนรู ้พรอ้มรบัการอบรมเพ่ิมเติมรวมทัง้เปน็ผูใ้ฝรู้่  
ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิต (จินตนา สุจจานันท์, 2554: 
15) โดยเฉพาะในวิชาเคมี ซึ่งเป็นวิชาท่ีมีความ
ยากและเนื้อหาซับซ้อน ดังนั้นเนื้อหาวิชาเคมีจึงมี
ความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับนักเรียน นักเรียนต้อง
มีมโนทัศน์ เข้าใจหลักการความเป็นมา ทฤษฏีขั้น
พื้นฐานที่ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถนำาความรู้ใน
วชิาเคมไีปประยกุตใ์ชใ้นเนือ้หาสว่นตอ่ไปไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง การจัดกระบวนการเรียนรู้มีส่วนสำาคัญที่
ครูต้องตระหนัก ที่ต้องสอนให้รู้วิธีการที่ได้มาซึ่ง
ความรู้ให้มากที่สุด การเรียนรู้ภายใต้แนวคิดนัก
วทิยาศาสตรจ์ะทำาให้นักเรียนเกดิการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย ไดเ้หน็ถงึความสำาคญัในการเรยีนวชิา
เคมีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการได้ซึมซับการทำางาน
ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอน หลักการ และ
ความมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
รู้จักคิด ฝึกการแก้ปัญหา 

จากผลการทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ (Ordinary National Educational 
Test: O-NET) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการ
วัดผลระดับประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ข้อสำาคัญที่
มีผลโดยตรงกับนักเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ในชั้น

มธัยมศกึษาปทีี ่6 มคีะแนนเฉลีย่ 36.75 (สถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน),
2559) ซึง่ยงัมผีลคะแนนเฉลีย่ต่ำากวา่ 50 % แสดง
ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีคะแนน
ที่สูงขึ้นในทางเดียวกันกับผลการทดสอบ O-NET 
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ตั้งแต่
ป ีพ.ศ. 2557=2559 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่6 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ในรายวชิา วทิยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.88, 32.12 และ 29.61 
และคะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.78, 
29.71, 33.54 ตามลำาดบั จะเหน็ไดว้า่ผลคะแนน
เฉลีย่ต่ำากวา่ 50 % จากวเิคราะหว์ตัถปุระสงคแ์ละ
ลักษณะของข้อสอบ O-NET รวมถึงข้อมูลจาก
นกัเรยีนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 วิชาเคมี เพิ่มเติม ซึ่งผลการสัมภาษณ์
คุณครูประจำารายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
(นาตยา โสภาโชต,ิ สมัภาษณ,์ 30 มกราคม 2560) 
พบว่า ในเนื้อหารายวิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
ผลการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจมาก
เท่าไหร่นัก เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถแก้
ปัญหาในการทำาข้อสอบได้ แสดงว่านักเรียนยัง
ขาดการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ จึงไม่
สามารถนำามโนทัศน์ทางเคมีมาอธิบายหรือขยาย
ความรู้ต่อไปได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนไม่สามารถนำามโน
ทัศน์ทางเคมีมาอธิบาย หรือให้เหตุผลในการแก้
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จะส่งผลไปถึงความ
สามารถในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่าง
มาก จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2559) และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ทำาให้เห็นว่า ครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาควรตระหนักในบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา
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นีอ้ยา่งเรง่ดว่น ดว้ยเหตุผลและความสำาคัญขา้งต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SSCS มาใช้ในการเรียนการสอน 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 
(Pizzini, Shepardson and Abell, 1989) เป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ ได้เผชิญกับ
งานหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้วยตนเองและ
หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวผู้เรียนเอง จะทำาให้เกิด
การสร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียน
จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจำาได้นาน 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด แก้ปัญหามีการตัดสิน
ใจที่ดี การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาเพื่อแก้ไขปัญหา รวมไปถึงยัง
สามารถเรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1. Search: (S) 
เป็นขั้นของการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
และแยกแยะประเด็นของปัญหา ขั้นที่ 2. Solve: 
(S) เป็นขั้นของการวางแผนและการดำาเนินการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ขั้นที่ 3 Create: (C) 
เป็นขั้นของการนำาผลที่ได้จากขั้น Solve มาจัด
กระทำาเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและ
เพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้ และขั้นที่ 4 Share: (S) 
เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอ้มลูและวธิกีารแก้ปญัหา ทำาให้การแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตรแ์ละมโนทศัน์ทางเคม ีของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคม ีของนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS

2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ SSCS

3. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย 
1. การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. มโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้า
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

3. มโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้า
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อำาเภอ 
ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จำานวน 110 คน จาก 3 ห้องเรียน

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แ ก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2560 จำานวน 37 คน จาก 1 ห้องเรียน 
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
(Unit of Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี จำานวน 6 แผน  
แผนละ 2 คาบ เวลา 12 ชั่วโมง ความเหมาะ
สมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 4.50 แสดงว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
ดีมาก

2.  แบบทดสอบการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี เป็นข้อสอบ
แบบอตันยัจำานวน 6 ขอ้ มคีา่ความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง .22 ถึง .56 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 
.41 ถึง .67 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87

3. แบบทดสอบมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง 
เซลล์ไฟฟ้าเคมี จำานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อ
คำาถาม 2 สว่น สว่นที ่1 เปน็แบบปรนยัเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือก ส่วนที่ 2 เป็นการบอกเหตุผลที่ใช้ใน
การเลือกตอบข้อนั้น มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง .48 ถึง .74 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 
.38 ถึง .55 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. แนะนำาขั้นตอนการทำากิจกรรมและ
บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
แบบทดสอบมโนทศันท์างเคม ีใช้เวลาสอบ 2 คาบ

3. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ในวิชาเคมี เพิ่มเติม 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ใช้เวลาสอน 12 คาบโดย 
ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง

4. เมือ่สิน้สดุการสอนตามกำาหนดแลว้จงึ
ทำาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางเคมี ใช้เวลา

สอบ 2 คาบ

5. นำาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบ
ทดสอบการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และแบบ
ทดสอบมโนทัศน์ทางเคมี มาวิเคราะห์โดยวิธี
การทางสถิติด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. เพื่อเปรียบเทียบการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้สถิติ t-test for Dependent Sample (ทดสอบ
สมมติฐานข้อ 1)

2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test 
for Dependent Sample (ทดสอบสมมติฐาน
ข้อ 2)

3. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
กับเกณฑ์ โดยใช้สถิติ t-test for One Sample 
(ทดสอบสมมติฐานข้อ 3)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร ์เรือ่ง เซลลไ์ฟฟา้เคม ีของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ได้ผลดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อน
และหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูป
แบบ SSCS เท่ากับ 5.08 และ 42.29 ตาม
ลำาดบั สรปุไดว้า่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 
โดยใช้รูปแบบ SSCS มีคะแนนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตฐิาน
ข้อ 1

2. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ SSCS ได้ผลดังตาราง 2 

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS (คะแนนเต็ม 
96 คะแนน)

กลุ่มตัวอย่�ง n SD df t p

ก่อนเรียน 37 5.08 5.117
36 18.985* .000หลังเรียน 37 42.29 7.978

*p < .05

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS (คะแนนเต็ม 45 คะแนน)

กลุ่มทดลอง n SD df t p

ก่อนเรียน 37 5.97 2.53
36 31.81* .000หลังเรียน 37 33.97 4.60

*p < .05

จากตาราง 2 พบว่า คา่เฉลีย่คะแนนมโน
ทัศน์ทางเคมีของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนได้
รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS เท่ากับ 
5.97 และ 33.97 ตามลำาดับ สรุปได้ว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS มี
คะแนนมโนทัศน์ทางเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตาราง 3 
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ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (31.50 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 45 คะแนน)

กลุ่มตัวอย่�ง n เกณฑ์ SD df t p

หลังเรียน 37 31.50 33.97 4.60 36 3.26* .000

*p < .05

จากตาราง 3 พบว่า คา่เฉลีย่คะแนนมโน
ทัศน์ทางเคมีหลังเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ เท่ากับ 
33.97 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใชร้ปูแบบ SSCS มมีโนทศันท์างเคมหีลงัเรยีน
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร ์และมโนทศัน์ทางเคมขีองนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการวิจัยและมีประเด็น
อภิปรายผลได้ดังนี้

ก�รแก้ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์

ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบ SSCS 
ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 
SSCS เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัว
กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ ได้เผชิญกับงาน
หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้วยตนเอง และหา
วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง ทำาให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะ การจัดการ กระบวนการคิดแก้
ปัญหา มีการตัดสินใจที่ดี การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหารวม
ไปถึงยังสามารถเรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็น 

กลุ่มและทำาให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกหรือ
ผู้ให้คำาแนะนำาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 
528-529) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ SSCS สรุปได้ว่า ครูควรให้นักเรียน
ได้ดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยให้นักเรียน
เผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
ทดลองเพื่อแก้ปัญหาและหาคำาตอบหลังจากการ
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการแกป้ญัหาโดยทีค่รเูปน็เพยีงผูท้ีค่อย
ให้ความช่วยเหลือในทุกข้ันตอนในการแก้ปัญหา 
โดยครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิด
เห็นอย่างเต็มความสามารถ โดยงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS ที่นักเรียนได้ใช้กระบวนการทำาความเข้าใจ
และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1. Search: (S) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้
นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์
ปัญหา แยกแยะปัญหาซึ่งจะค้นคว้า และแยกแยะ
ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาโดยผู้วิจัยจะคอย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็น
ปัญหา โดยใช้การคำาถามเพื่อทบทวนเนื้อหาและ
เชื่อมโยงเข้าสู่มโนทัศน์ใหม่ เช่น เรื่อการกัดกร่อน
ของโลหะและการป้องกัน ผู้วิจัยจะใช้คำาถามใน
การกระตุ้นนักเรียน เช่น เหล็กเมื่อทิ้งไว้ในอากาศ
นานๆ จะเกิดอะไรขึ้น เป็นต้น นักเรียนทำาความ
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เข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันหาแนวทางในการค้นหาคำาตอบ จาก
สถานการณ์ปัญหาว่าให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมในแต่ละคาบเรียน นักเรียนจะได้
สืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนได้เผชิญ
สถานการณป์ญัหาแลว้ใหน้กัเรยีนวเิคราะหป์ญัหา
เพ่ือระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยมี 
ผู้วิจัยคอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำา 

ขั้นที่ 2. Solve: (S) เป็นขั้นของการ
วางแผนและการดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ ขั้นนี้ผู้วิจัยจะให้นักเรียนได้วางแผนการแก้
ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา วางแผน การใช้
เครื่องมือในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาและ
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเอง เพื่อหาคำา
ตอบของปัญหาที่ต้องการ โดยการนำาข้อมูลที่ได้
จากขั้น Search มาใช้ประกอบในการแก้ปัญหา 
ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน ตัวอยา่งเช่น การทดลองทางเคม ีเรือ่ง 
การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน นักเรียน
สามารถวางแผนและวธิดีำาเนนิการทดลองได้อย่าง
เปน็ขัน้ตอน เชน่ วธิกีารแกป้ญัหา กำาหนดขัน้ตอน
การแก้ปัญหา การเลือกอุปกรณ์และสารเคมี ซึ่ง
มีผู้วิจัยคอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาในการจัด
เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

ขั้นที่ 3. Create: (C) เป็นขั้นของการนำา
ผลที่ได้จากขั้น Solve มาจัดกระทำาเป็นข้อมูลเพื่อ
ให้ง่ายต่อความเข้าใจและเพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้ 
โดยในขัน้นีน้กัเรยีนจะต้องนำาผลทีไ่ด้จากขัน้ Solve 
มาจัดทำาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตารางบันทึก
ผลการทดลอง กราฟ รูปภาพ เป็นต้น เพื่อให้ง่าย
ตอ่ความเขา้ใจและสามารถอธบิายผลทีไ่ด้จากการ
ทดลองในการแก้ปัญหา จากสถานการณ์ปัญหาที่
ได้รับมอบหมาย

ขั้นที่ 4. Share: (S) เป็นขั้นของการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา 
โดยที่นักเรียนจะร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้จากหลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอน วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้มาซึ่งคำา
ตอบทั้งของตนเองและเพื่อน โดยที่นักเรียนแต่ละ
คนอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือคำาตอบที่ได้จาก
สถานการณ์ปัญหาแตกต่างกัน นักเรียนจะมีการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เก่ียวกับคำาตอบและขอ้ผิด
พลาดทั้งของตนเองและเพื่อนที่ได้จากการทำาการ
ทดลอง แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่ผู้วิจัย
กำาหนดให้ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในเรื่อง
ที่นักเรียนทำาผิดพลาด เช่น การเตรียมสารเคมี วิธี
การและขั้นตอนในการทำาการทดลอง ซึ่งในขั้นนี้ผู้
วิจัยจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำาเสนอ
ผลทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาหนา้ชัน้เรยีนโดยเริม่จาก
ขัน้ Search, Solve, Create ของขอ้มลูทีไ่ดร้ว่มกนั
แก้ปัญหา ทำาให้นักเรียนรู้จักคิด ฝึกการแก้ปัญหา 
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถเชื่อม
โยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนเป็นคน
สร้างขึ้นเองได้

จากข้ันตอนที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้
ว่านักเรียนจะมีสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิด วางแผน ลงมือแก้ปัญหาเพื่อให้
ไดม้าซึง่คำาตอบของปญัหาสถานการณพ์รอ้มๆ กบั
สรา้งความรู ้และมกีารแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้าก
การแกป้ญัหาระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีน
กบัครผููส้อน จนประจกัษช์ดัวา่คำาตอบทีไ่ดจ้ากการ
แก้ปัญหาในเรื่องนั้นได้คำาตอบที่ถูกต้องคืออะไร 
ตัวอย่างเช่น “เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะและ
การปอ้งกนั การยกตวัอยา่งโตะ๊ทำางาน เมือ่ใชง้าน
ไปเป็นเวลานานๆ โดนทั้งแดดและน้ำาจนสังเกต
เห็นว่าสนิมเกิดขึ้นที่บริเวณโต๊ะทำางาน ถ้าเป็น
โต๊ะทำางานของนักเรียนเอง นักเรียนสามารถบอก
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สาเหตุของสนิมที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหา
สนิมทีเ่กดิขึน้ทีโ่ต๊ะทำางานของนกัเรยีนไดอ้ยา่งไร” 
ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อแก้ปัญหาและหาคำาตอบ โดยการแก้ปัญหา
ในแต่ละขั้นของนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ที่ได้มาซึ่งคำาตอบของปัญหานั้น ทำาให้นักเรียน
เกิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใน เรื่องการ
กัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน องค์ความรู้
ใหม่ท่ีได้จากการแก้ปัญหา ยังส่งผลให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำาความรู้
ทีไ่ดไ้ปเชือ่มโยงเพือ่แกป้ญัหาและสรา้งองคค์วามรู ้
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการแก้ปัญหาของ Weir (1974: 16-19) ได้
กล่าวว่า “นักเรียนจะมีความสามารถในการแก้
ปัญหาที่สมบูรณ์ได้น้ัน นักเรียนจะต้องสามารถ
ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุปัญหา เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา และวิเคราะห์ผลจากการแก้ปัญหา” อีก
ทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชุดา งามอักษร  
(2545: 40) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ด้วยการสอนรปูแบบ 
SSCS พบวา่ นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการสอนรปูแบบ 
SSCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธนาวุฒิ ลาตวงษ์ (2548: 61) 
ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบ เอสเอสซีเอส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลังการ
ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนวิทยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบ SSCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อน
ทดลองอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาก
เหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่าการแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS สงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. มโนทัศน์ทางเคมี

ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 
SSCS ที่มีต่อมโนทัศน์ทางเคมีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด (ร้อยละ 70) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ัง
ในดา้นเนือ้หาสาระและกระบวนการ เพือ่ใหผู้เ้รยีน
เกิดการเรียนรู้ แยกแยะประเด็นต่างๆ และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้คอย
ให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวก ตรง
ตามแนวคดิของ Pizzini, Shepardson and Abell 
(1989: 528-529) ซึ่งการสร้างองค์ความรู้จาก
ความรู้เดิมที่มีอยู่ของนักเรียนนอกจากจะทำาให้ผู้
เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้แลว้ ยงัชว่ย
ใหผู้เ้รยีนเกดิมโนทศันท์างเคมสีงูขึน้ เนือ่งจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ในแต่ละขั้น
ตอนผู้เรียนได้มีการคิด เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ SSCS ได้ส่งเสริมมโนทัศน์ทางเคมี ดังนี้

ขั้นที่ 1. Search: (S) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้
นักเรียนหาปัญหาจากการทำากิจกรรมท่ีผู้วิจัยเป็น
ผูก้ำาหนดสถานการณป์ญัหาขึน้มาเอง โดยใชข้อ้มลู
ที่ได้มาจากผู้วิจัยทำาการเตรียมไว้ เช่น การตั้ง
สถานการณ์จากนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำาวัน 
การตั้งปัญหาจากการทำาการทดลองเรื่อง การชุบ
โลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยได้ทำาการเตรียมอุปกรณ์ 
และสารเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลอง นกัเรยีนจะ
ตอ้งคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา และแยกแยะ
ประเด็นของสถานการณ์ปัญหา เพื่อค้นหาข้อมูล
ให้ครบถ้วนเพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปสู่ในข้ันของการ
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วางแผน และเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่อไป และ
จะนำาข้อมูลที่ได้จากการขั้นกำาหนดปัญหานี้ไปแก้
ปัญหาอย่างไร ผู้วิจัยใช้คำาถามในการช่วยกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น ป๊อบเป็นน้องชายของปิ๊ก ป๊อบและปิ๊กมี
อาชีพนักธรณีวิทยา ทั้งสองต้องการหาของขวัญ
ไปให้แม่ในวันเกิดวันหนึ่งป๊อบจึงชวนพี่ชายเขา
เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาดอกไม้มาเซอร์ไพร์วันเกิด
ให้แม่ในระหว่างนั้น สองพี่น้องเดินไปเห็นแร่ดีบุก 
ปิ๊กจึงอยากได้แร่ดีบุกเพื่อไปทำาเป็นสร้อยให้แม่ใน
วันเกิด แต่แร่ดีบุกนั้นยังไม่บริสุทธิ์ ป๊อบและปิ๊ก
จึงต้องทำาให้แร่ดีบุกจากธรรมชาติให้เป็นแร่ดีบุก
ที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะนำาไปทำาสร้อยให้แม่ ป๊อบและ
ป๊ิกมีวิธีทำาอย่างไรเพ่ือให้ได้แร่ดีบุกที่บริสุทธิ์ไป
ทำาอญัมณ ีจากสถานการณต์วัอยา่งทำาใหน้กัเรยีน
เข้าใจและสามารถนำาความรู้เดิมที่มีมาทำาการ
กำาหนดประเด็นที่ได้จากสถานการณ์ปัญหาได้ 

ขั้นที่ 2. Solve: (S) เป็นขั้นของการ
ออกแบบและวางแผนการทำากจิกรรม หรอืการแก้
ปญัหาทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นขัน้ของ Search โดยผูว้จิยั
ให้นักเรียนทำาการวางแผนการแก้ปัญหาที่ได้จาก
สถานการณ์ปัญหา รวมไปถึงการสร้างวิธีการหรือ
สรา้งเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาด้วยตนเอง พบ
ว่านักเรียนมีการออกแบบและวางแผนในการแก้
ปัญหา วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
เพ่ือใช้ในการดำาเนินการแก้ปัญหาให้ได้มาซึ่งคำา
ตอบของปัญหาตามที่นักเรียนได้ออกแบบและ
วางแผนไว ้พรอ้มทัง้ลงมอืดำาเนนิการแกป้ญัหา ซึง่
ในขัน้น้ีทำาให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้และสรา้งองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น นักเรียนลงมือทำาการ
วางแผนและสร้างเครื่องมือ ใช้อุปกรณ์ สารเคมี
ที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยคอยชี้แนะใน
การใช้อุปกรณ์และสารเคมี 

ขั้นที่ 3. Create: (C) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยให้
นักเรียนนำาผลที่ได้จากการแก้ปัญหาในขั้น Solve 

ตั้งแต่การการออกแบบวางแผนการทำากิจกรรม 
การเลอืกใชอ้ปุกรณแ์ละสารเคม ีรวมไปถงึผลทีไ่ด้
จากการแก้ปัญหามาจัดทำาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ตารางบันทึกผลการทดลอง กราฟ รูปภาพ 
เป็นต้น และสามารถอธิบายผลที่ได้จากการ
ทดลองในการแก้ปัญหา ซึ่งทำาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงความรู้ 
กับกระบวนการ มีทักษะในการแก้ปัญหาที่หลาย
หลายจากสถานการณ์ปัญหา 

ขั้นที่ 4. Share: (S) เป็นขั้นที่นักเรียนจะ
รว่มกนัการแสดงความความคดิเหน็ และอภปิราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิธีการแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างไร โดยนักเรียนจะร่วม
กันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธี
การที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้มาซึ่งคำาตอบทั้งของ
ตนเองและเพื่อน โดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะ
มวีธิกีารแกป้ญัหาหรอืคำาตอบทีไ่ดจ้ากสถานการณ์
ปญัหาแตกตา่งกนัโดยมผีูว้จิยัเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำาใน
ความแตกต่างของคำาตอบที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้
คำาตอบที่ไม่ตรงกัน ซึ่งในขั้นนี้ผู้วิจัยจะให้นักเรียน
ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำาเสนอผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาหน้าช้ันเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ข้ัน Search, 
Solve, Create ของข้อมูลที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในหลกัการกระบวนการตา่งๆ มากขึน้ จนสามารถ
สรุปเพื่อสร้างเป็นแนวคิด (Concept) ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ทางเคมีสูงขึ้น 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของออซูเบลที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ 
ถา้ในการเรยีนรูส้ิง่ใหมน่ัน้ ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานความรู ้
เดิมที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ 

ผลจากการศกึษาครัง้นีจ้งึสามารถสรปุได้
วา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS ทีน่ำามา
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ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ สามารถ
ช่วยพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อ
ค้นพบที่ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบ SSCS เรือ่ง เซลล์
ไฟฟา้เคม ีมมีโนทศันท์างเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอกจากนี ้จากการสงัเกตพฤตกิรรมของ
นกัเรียนระหวา่งเรยีน และระหวา่งการทำากจิกรรม
ตา่งๆ ดว้ยการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบ 
SSCS พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจใน
การเรียนมากข้ึน และมคีวามกระตอืรอืรน้ใหค้วาม
ร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตอบคำาถาม แสดงความคิดเห็น 
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการเช่ือมโยงความรู้เก่า
กับความรู้ใหม่ จนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็น
แนวคิด (Concept) ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
นำาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน
ครัง้ต่อๆ ไปโดยปจัจยัทีส่ง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้รูปแบบ SSCS ประสบความสำาเร็จนั้น ใน
ด้านของนักเรียน นักเรียนมีความพยายามและ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบ
หมายเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และให้
ความร่วมมือในการทำากิจกรรม ส่งผลให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เองจากกิจกรรมโดยที่นักเรียน
จะเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากการคิด
แยกแยะประเด็นปัญญาจากสถานการณ์ที่หลาก
หลาย รวมทั้งการท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ลงมอืปฏบัิติทำาใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
เรือ่งท่ีเรยีนมากขึน้ โดยทีค่รผููส้อนจะเปน็ผูอ้ำานวย
ความสะดวกในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่ผู้วิจัยทำาขึ้น

นี้ มีกิจกรรมเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน 4 ข้ันตอน ซึ่ง
ในแต่ละข้ันประกอบด้วย ข้ันที่ 1. Search: (S) 
เป็นข้ันของการค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
และแยกแยะประเด็นของปัญหา ขั้นที่ 2. Solve: 
(S) เป็นขั้นของการวางแผนและการดำาเนินการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ขั้นที่ 3. Create: (C) 
เป็นขั้นของการนำาผลที่ได้จากขั้น Solve มาจัด
กระทำาเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและ
เพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้ และขั้นที่ 4. Share: (S) 
เป็นข้ันของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอ้มลูและวธิกีารแกป้ญัหา (Pizzini ; Shepradson 
; and Abell. 1989: 532-534) ซึ่งเป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดย
เชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจหลัก
การ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาทีแ่ตกตา่งกนั
ทำาให้นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกันอีกด้วย

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ คือ การ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางเคมี 
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งเกิด
จากที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
สง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นแกป้ญัหาและการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาระหว่างที่ลงมือปฏิบัติ 
ทำาให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และมมีโนทศันท์างเคม ีเมือ่ผูเ้รยีนไดห้ลกัการหรอื
แนวคดิจากการทำากิจกรรม สง่ผลใหผู้้เรยีนเกิดการ
แกป้ญัหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่บรรลุได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในด้านของการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางเคมี 
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัย

ไปใช้

1.1 ครูผู้สอนควรศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SSCS ให้เข้าใจเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูป
แบบ SSCS ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อยข้าง
มาก ควรเตรียมความพรอ้มและกำาหนดระยะเวลา
ให้เหมาะสม

1.3 ควรแนะนำานักเรียนให้เข้าใจในขั้น
ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของตนเองไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่าง

การจัดกิจกรรมตลอดจนบอกให้เห็นถึงประโยชน์
ของการให้ความร่วมมือเพื่อสร้างบรรยากาศใน
การเรียนการสอน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SSCS ในตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาสาสตร์ เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิ
ชาอื่นๆ และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวันของ
นักเรียน

2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ
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