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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และศึกษาเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
แห่งหนึ่งในอ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ 3. แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
และ 4. แบบวัดเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test for Dependent Sample
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ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้ง 5 กิจกรรม เป็น
กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงเนือ้ หาสาระในบทเรียนให้สมั พันธ์กบั ชุมชน ผ่านการบูรณาการสาระความรูใ้ นศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวโพดที่ปลูกในชุมชนผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงตาม
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นสะท้อนคิด และขั้นน�ำผลสู่ชุมชน นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ
สูงมาก และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูงมาก
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ABSTRACT

This research aims to 1. design science learning management activities through community-based,
2. study science achievement, 3. study learning skills in the 21st Century, and 4) study good attitude
towards science. The sample groups were grade 7 students at a school in Mae Ta district, Lampang
province in semester 1, academic year 2020. Research instruments were 1. study plan of science
learning management activities through community-based, 2. science achievement test, 3. the 21st
Century skills assessment form, and 4. the attitude towards science test. The statistics used in data
analysis were mean, standard deviation. Analytic statistics used to test hypothesis was dependent
t-test.
The research results were found that 1. the design of science learning management activities
through community-based that organized were including of 5 activities. In that activities, students
could relate the contents of the lesson to the community. The integration was through the knowledge
in science with learning activities about corn grown in the community through hands-on experience
from practicing the steps of preparation stage, operating stage, reflection step, and leading to the
community step. 2. Student who received science learning management activities through communitybased was significantly higher than before study at level .05. 3. The 21st Century skills was at highest
level And 4. attitude towards science was at highest level.
Keywords: Community-based learning, Learning achievement, 21st Century skills
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บทน�ำ

ตามที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ก�ำหนด
ให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดทักษะ
ส�ำคัญและมีคณ
ุ ลักษณะ กล่าวคือ ผูเ้ รียนสามารถน�ำความรู้
และกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใ นการศึ ก ษา
ค้นคว้าหาความรูเ้ ป็นผูค้ ดิ ลงมือปฏิบตั ิ และแก้ปญ
ั หาอย่าง
เป็นระบบ สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และมีจติ วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560) จะเห็นได้วา่ ในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จึงจ�ำเป็นอย่าง
ยิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องได้รบั พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละนวั ต กรรม.ทั ก ษะสารสนเทศสื่ อ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น อยู ่ ใ ห้ เ ข้ า สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงปัจจุบันซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญส�ำหรับการเรียน
รู้การพัฒนาตนเอง และประเทศชาติจริญก้าวหน้าให้
ประสบผลส�ำเร็จ (วิภาพรรณ พินลา, 2561)
จะเห็นได้ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นประเด็น
เร่งด่วนส�ำหรับการศึกษาในปัจจุบนั และในอนาคตในขณะ
เดียวกันต้องสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อเนือ่ ง จากระบบการศึกษา
แบบเดิมที่เน้นความรู้ ท�ำให้ความรู้ไม่อาจพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บุคคลที่มีความรู้และ
ทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ
จึงจะประสบผลส�ำเร็จ (วิภาพรรณ พินลา, 2561) ในการ
ศึกษาจึงต้องพัฒนาผูเ้ รียนให้มที ง้ั ความรูค้ วามสามารถและ
ในขณะเดียวกันต้องมีคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการก�ำกับ
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และความสามารถให้เป็นไปในทางที่
สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้

เกิดผลลัพธ์ได้ดนี นั้ ผูส้ อนต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริบทของผู้เรียน
ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับ วิทยา สุจริตธนารักษ์ และคณะ
(2560) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของชุมชน องค์ความรู้ และ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ของชุมชนและความต้องการของสมาชิกใน
ชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ รูผสู้ อนต้องค�ำนึง
ถึงเป็นอันดับต้น ๆ จะเห็นได้ว่าในการการจัดการเรียนรู้
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ จ ะน� ำ พาผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 นั่นคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหา
สาระในบทเรียนให้สัมพันธ์กับชุมชนผ่านการบูรณาการ
สาระความรูใ้ นหลายศาสตร์ วิทยาศาสตร์กเ็ ป็นวิชาหนึง่ ที่
มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาในโลกที่เป็นจริง และ
เป็นเรื่องใกล้ตัวในชุมชนและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด การแก้ปัญหา
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง
จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (วิไลภรณ์
ฤทธิคุปต์, 2561) ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอน
ผู้เรียน และคนในชุมชน ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น
การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพจากบุคคลและองค์กรในชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วสิ่งที่ส�ำคัญอีก
อย่างหนึ่งก็คือ กระบวนการส�ำคัญของการเรียนรู้โดยใช้
การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ จะช่วยให้เกิดความรู้ในเนื้อหา
ตามหลักสูตรและเข้าใจชุมชนมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และ
ทั ก ษะอย่ า งหลากหลาย เช่ น ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสื่อสาร ความรู้ด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี ภาวะความเป็นผู้น�ำและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นและ
การปรับตัวเข้าสังคม ซึง่ เป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษ 21
ส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่พึงประสงค์
และมี ค วามตระหนั ก ในความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะเป็ น
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ส่วนหนึง่ ของชุมชน เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของชุมชน.โดยชุมชนและผูเ้ รียนจะได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน
รวมทัง้ เป็นการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในเชิงบวก
อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
(วิจารณ์ พานิช, 2557, กล้า ทองขาว, 2561)
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่การจัดการ
เรียนการรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามเนื้อหาในหนังสือและท�ำ
กิจกรรมในห้องเรียน อาจส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความไม่เข้าใจ
ในบทเรี ย นและยั ง ขาดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์จริง ท�ำให้มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียน และขาดทักษะศตวรรษ
ที่ 21 อีกทั้งยังส่งผลให้มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ในทางลบ.ความส�ำคัญของการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิด
องค์ความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้จาก
ชุมชนของตนเอง.การน�ำขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์จริง.เป็นกลยุทธ์ที่น�ำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าตนเองประสงค์จะเรียนรู้
อะไร โดยมีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวางสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจะ
ส่งผลให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านความรู้ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาการของ
บุคคล และการใช้แหล่งชุมชนให้เกิดประโยชน์ (Owens
& Wang, 1996 อ้างถึงใน สุภา อยู่ยืน และคณะ, 2548)
จากบริ บ ทของชุ ม ชนที่ ส� ำ รวจ พบว่ า โรงเรี ย น
ดังกล่าวตัง้ อยูใ่ นชุมชนทีม่ กี ารเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น อาชี พ หลั ก ของคนในชุ ม ชน การปลู ก
ข้าวโพดในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้ให้
กับคนในชุมชน การน�ำบริบทของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งลักษณะกิจกรรม
คือ การน�ำข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พนั ธุแ์ ปซิฟคิ 999 ซึง่ เป็นพันธุ์
ที่เกษตรกรในชุมชนท�ำการเพาะปลูกจ�ำนวนมาก มาจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนเกิด
การเรี ย นรู ้ แ ละมี ส ่ ว นร่ ว มจากชุ น ชนของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดความรูค้ นื สูช่ มุ ชนได้ โดยการจัดการเรียน

การรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง และการเรียน
รู้จากบริบทที่ใกล้ตัวส�ำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจ ที่จะ
ศึกษาการจัดการกิจกรรมการเรียนการรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ ต ่ อ
วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ออกแบบกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท.ี่ 1.ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ออกแบบการวิ จั ย แบบ
กึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) โดยเป็น
โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (The One Group Pretest Posttest Design)
รูปแบบการวิจัย O1 X O2 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
จ�ำนวน 16 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดย
ใช้ชมุ ชนเป็นฐาน จ�ำนวน 5 กิจกรรม ใช้เวลาสอน กิจกรรม
ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก แบ่งออกเป็นกิจกรรมละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 50
ข้อ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ ตามแนวการสร้างและสอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชีว้ ดั และครอบคลุมเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ทงั้ 5
กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เรือ่ ง การขยายพันธุข์ องข้าวโพด
พืชเศรษฐกิจในชุมชน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุอาหารของ
ข้าวโพด กิจกรรมที่ 3 เรื่อง มาดูท่อล�ำเลียงสารในพืช
กันเถอะ กิจกรรมที่ 4 เรือ่ ง พืชเอาแสงไปท�ำอะไรนะ อยาก
รูจ้ งั และกิจกรรมที่ 5 เรือ่ ง ลักษณะดอกเพศผูเ้ พศเมียของ
ข้าวโพด
3. แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและ
ประเมินผลสภาพที่แท้จริง ของนักเรียน (ศศิธร บัวทอง,
2560) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติ (Performance
assessment) คือ 1. ภาระงานหรือกิจกรรมทีจ่ ะให้ผเู้ รียน
ปฏิบัติ (Tasks) และ 2. เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
(เกรียงศักดิ์ พลยะเดช และคณะ, 2540)
4. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐาน มีทงั้ หมด 20 ข้อ ปรับปรุงจาก คุณลักษณะชีบ้ ง่ เจตคติ
ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ ผู ้ เ รี ย นมี ต ่ อ การท� ำ
กิจกรรมการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นก่อนการด�ำเนินวิจัย
1. การติ ด ต่ อ ประสานงานน� ำ หนั ง สื อ จาก
มหาวิทยาลัยไปยังผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ซึง่ เป็นโรงเรียนที่
ผูว้ จิ ยั ใช้เป็นกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

2. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ให้ นั ก เรี ย น
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทราบและอธิ บ ายถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข อง
นักเรียนและผู้วิจัย
3. จัดเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้งหมด 5 กิจกรรม
ขั้นด�ำเนินการงานวิจัย
1. ด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ กั บ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง โดยด�ำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ตาม
กิจกรรมที่เตรียมไว้
2. ท�ำการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยแบบทดสอบผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์.แบบวัดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
แบบวัดเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
3. น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะ
ผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 และแบบวั ด เจตคติ ต ่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมาวิเคราะห์ เพื่อน�ำ
ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ขั้นหลังการด�ำเนินงานวิจัย
น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบวัด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และแบบวัดเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน ใช้สถิติ ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test for dependent Sample

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
116 วารสารวิ
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2. ศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใชสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ศึ ก ษาเจตคติ ต ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ใชสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test for
Dependent Sample

ผลการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การ
จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดังนี้
1. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า จากการท�ำกิจกรรมที่ผู้วิจัย
ออกแบบผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียน
ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนผ่ า นการบู ร ณาการสาระความรู ้
ในศาสตร์วิทยาศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ข้าวโพดทีป่ ลูกจริงในชุมชนตัง้ แต่การเลือกดินทีเ่ พาะปลูก
จนถึงขัน้ เก็บผลผลิตโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ ป ั ญ หา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งผลงานเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
ประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบตั จิ ริงตาม 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมการ
1.2 ขั้นการปฏิบัติการ
1.3 ขั้นสะท้อนคิด
1.4 ขั้นน�ำผลสู่ชุมชน

ตารางที่ 1 การออกแบบจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 5 กิจกรรม ใช้เวลา
ในการท�ำกิจกรรมละ 3 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 1
การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 เรือ่ ง การขยายพันธุข์ องข้าวโพดพืชเศรษฐกิจ
ในชุมชน

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุอาหารของข้าวโพด
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง มาดูท่อล�ำเลียงสาร
ในพืชกันเถอะ

ประเด็นประเมิน
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กิจกรรมที่ 4 เรื่อง
พืชเอาแสงไปท�ำอะไรนะ อยากรู้จัง
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง ลักษณะดอกเพศผู้เพศเมียของข้าวโพด

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การขยายพันธุ์ของข้าวโพดพืชเศรษฐกิจในชุมชน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง
ธาตุอาหารของข้าวโพด กิจกรรมที่ 3 เรื่อง มาดูท่อล�ำเลียงสารในพืชกันเถอะ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง พืชเอาแสงไปท�ำอะไร
นะอยากรู้จัง และกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ลักษณะดอกเพศผู้เพศเมียของข้าวโพด แต่ละกิจกรรมมีการสอดแทรกโดยใช้บริบท
ของชุมชนท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรูจ้ ากชุมชน การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บและรวบรวม
ข้อมูล และเป็นการน�ำวิถีในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน ท�ำให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่า
บริบทในชุมชนของตนเอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังแสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
N
คะแนนเต็ม
การเรียน
ทดสอบก่อนเรียน
16
50
ทดสอบหลังเรียน
16
50
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าเฉลี่ย (µ)
16.25
32.68

ส ่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (σ)
4.23
4.78

t
14.85*

จากตางรางที่ 2 พบว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน จ�ำนวน 5 กิจกรรม
ตารางที่ 3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน จ�ำนวน 5 กิจกรรม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills)
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(Information Media and Technology Skills)
3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
(Life and Career Skills)
รวม

ค่าเฉลี่ย
(µ)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)

การแปลผล

3.49

0.52

สูง

3.66

0.45

สูงมาก

3.81

0.38

สูงมาก

3.65

0.43

สูงมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1.ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ µ=3.65, S.D.=0.43
4. เจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ชมุ ชน
ตารางที่ 4 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
รายการ
1. การท�ำกิจกรรมท�ำให้มีความสนใจใฝ่รู้ ในการเรียนวิทยาศาสตร์
2. การท� ำ กิ จ กรรมท� ำ ให้ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนานไปกั บ การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์
3. การท�ำกิจกรรม ฝึกให้ผเู้ รียน มีความรอบคอบ ตรวจสอบสาระความ
ถูกต้องที่เหมาะสมในการเรียนวิทยาศาสตร์
4. การท�ำกิจกรรมท�ำให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. การท�ำกิจกรรมฝึกให้มีความชื่อสัตย์ เช่น เวลาการท�ำกิจกรรมจะ
รายงานผลการทดลองตามผลที่ได้

ค่าเฉลี่ย
(µ)
4.32

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)
0.51

4.31

0.50

มีเจตคติสูง

4.46

0.49

มีเจตคติสูง

4.50

0.55

มีเจตคติสูง

4.50

0.52

มีเจตคติสูง

การแปลผล
มีเจตคติสูง
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6. การท�ำกิจกรรมมีความน่าสนใจ ประหยัด มีการใช้วัสดุในชุมชน
และ ใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่จ�ำเป็น เก็บรักษาดูแลง่าย
7. การท�ำกิจกรรมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับผู้อื่น เช่น ร่วมท�ำกิจกรรม
และแก้ไขปัญหากับเพื่อน ๆ ในการท�ำกิจกรรม
8. การท�ำกิจกรรมฝึกให้เรายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อผู้อื่น
เห็นต่าง
9. การท�ำกิจกรรมผู้เรียนเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสม�่ำเสมอด้วยสนุกสนาน
10. การท�ำกิจกรรมการปฏิบัติการทดลองมีการป้องกันอันตราย
ที่เกิดจากการทดลองเป็นอย่างดี
11. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนมีความสนใจ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ
12. การท�ำกิจกกรมท�ำให้ผู้เรียนมีความชอบในเรื่องราวทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้ลงมือปฏิบัติจริง
13. ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้จากการท�ำกิจกรรมมาประยุกต์กับการ
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้
14. การท�ำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ท�ำให้ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
15. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
17. การท�ำกิจกรรมฝึกให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีการพิจารณาการ
ข้อมูลที่ได้รับมา
18. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น
19. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนให้เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น
20. การท�ำกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
รวม
จากตารางที่ 3 พบว่า เจตคติทดี่ ตี อ่ วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาพรวมมีค่าเท่ากับ
(µ=4.57, S.D.=0.48) อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่า รายการที่ 18 การท�ำกิจกรรมท�ำให้

4.57

0.48

มีเจตคติสูงมาก

4.78

0.40

มีเจตคติสูงมาก

4.77

0.39

มีเจตคติสูงมาก

4.80

0.39

มีเจตคติสูงมาก

4.43

0.57

มีเจตคติสูง

4.75

0.45

มีเจตคติสูงมาก

4.55

0.50

มีเจตคติสูงมาก

4.75

0.43

มีเจตคติสูงมาก

4.53

0.52

มีเจตคติสูงมาก

4.55

0.50

มีเจตคติสูงมาก

4.43

0.50

มีเจตคติสูง

4.48

0.53

มีเจตคติสูง

4.76
4.71
4.51
4.57

0.43
0.42
0.494
0.48

มีเจตคติสูงมาก
มีเจตคติสูงมาก
มีเจตคติสูงมาก
มีเจตคติสูงมาก

ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมาก
ยิ่งขึ้น มีค่าเท่ากับ (µ=4.76, S.D.=0.43) อยู่ในระดับสูง
มาก และรายการที่ 2 การท�ำกิจกรรมท�ำให้มีความสุข
สนุกสนานไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ
(µ=4.31, S.D.=0.50) อยู่ในระดับสูง
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อภิปรายผลการวิจัย

1. การออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 5 กิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1.ขั้นเตรียมการเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2.ขั้นการปฏิบัติการ
ให้นักเรียนลงปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานจากสถานการณ์จริง 3. ขั้นสะท้อนคิดนักเรียนน�ำ
ความรูห้ รือผลของการท�ำกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน.มาร่วมแลกเปลี่ยน 4. ขั้นน�ำผลสู่ชุมชน เป็นการ
น�ำผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เป็นแนวทางให้ชุมชนไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน โดยการน�ำความรูท้ เี่ กิดจากห้องเรียนทีเ่ ป็นทฤษฎี
มาปรับใช้การแก้ปัญหาจากการลงมือปฏิบัติแล้วน�ำไป
เผยแพร่ให้กับคนในชุมชนหรือผู้ปกครองในกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1
เรื่อง การขยายพันธ์ของข้าวโพดพืชเศรษฐกิจในชุมชน
ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมผ่าเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก
ในชุมชนเพือ่ ดูลกั ษณะภายในและองค์ประกอบภายในของ
เมล็ดข้าวโพดและท�ำกิจกรรมการปลูกข้าวโพดโดยน�ำ
ความรู ้ ใ นด้ า นทฤษฎี ม าปรั บ ใช้ กั บ กระบวนการลงมื อ
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง ผู้เรียนท�ำการปลูกข้าวโพด
และดูแลเองตั้งแต่การเตรียมดิน การหยอดเมล็ดข้าวโพด
การรดน�ำ้ การควบคุมปริมาณแสงแดด คอยเฝ้าสังเกตและ
ดูแลการเจริญเติบโตของข้าวโพด และได้ตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของข้าวโพด โดยการวัดขนาดความสูงของต้น
ข้ า วโพด และการนั บ จ� ำ นวนใบและการวั ด ความยาว
ของใบ ซึ่งผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงท�ำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธาตุ
อาหารของข้าวโพด ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับธาตุ
อาหารทีจ่ ำ� เป็นในการเจริญเติบโตของข้าวโพด เริม่ จาการ
การวัดค่า pH ของดิน ที่ส่งผลต่อการสลายธาตุอาหาร

ในดิน การตรวจธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริบเติบโต
เช่น ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม
เมื่อพบปัญหาที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร นักเรียนจะมี
วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ผู ้ เ รี ย นจะได้ ฝ ึ ก ฝนการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการหาแนวทางการแก้ไข
อย่างไร โดยที่ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ในภาคทฤษฏีมา
ปรับใช้ หรือประยุกต์เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์
จริงได้ กิจกรรมที่ 3 เรือ่ งมาดูทอ่ ล�ำเลียงสารในต้นข้าวโพด
กันเถอะ ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมการทดลองดูท่อไซเล็ม
โฟเอ็มของต้นข้าวโพดที่นักเรียนปลูก ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะ หน้าที่ ความแตกต่างของท่อไซเล็มโฟเอ็ม
ของข้าวโพดที่เป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนได้ และผู้เรียนมี
ทักษะการทดลองจากการท�ำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน กิจกรรมที่ 4 เรือ่ งพืชเอาแสงไปท�ำอะไรนะ
อยากรู้จัง ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมการทดสอบแป้งที่เกิดจาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวโพดที่เพาะปลูก
ในกิ จ กรรมนี้ ผู ้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นปลู ก ข้ า วโพด โดยการ
คลุมใบข้าวโพดใบหนึ่งไม่ให้รับแสง อีกใบหนึ่งให้รับแสง
ตามปกติ จากนั้นทดลองโดยการน�ำไปต้มเอทานอลแล้ว
หยดสารไอโอดินแล้วสังเกตความแตกต่างของทั้งสองใบ
ผู ้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ า งของใบพื ช ที่ ไ ด้
รับแสงและไม่ได้รับแสง ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของข้าวโพด การน�ำสารอาหารที่ได้รับจากการ
สังเคราะห์แสงไปใช้อย่างไร ผู้เรียนเกิดความรู้ สามารถ
ทดสอบความรู้ที่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งตัวแปร
ทักษะการทดลอง ทักษะการสือ่ ความหมายและจัดกระท�ำ
ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถน�ำสื่อและ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท�ำกิจกรรม รวมทั้งผู้เรียน
สามารถรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ส�ำเร็จ
ตามเป้ า หมาย และกิ จ กรรมที่ 5 ลั ก ษณะดอกเพศผู ้
เพศเมียของข้าวโพด.ผูเ้ รียนได้ทำ� กิจกรรมการลงพืน้ ทีเ่ พาะ
ปลูกข้าวโพด เพือ่ ไปศึกษาลักษณะของดอกข้าวโพดเพศผู้
เพศเมียที่แยกส่วนกันแต่อยู่ในดอกเดียวกัน โดยนักเรียน
สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากทฤษฏีที่ได้จากห้องเรียนมา
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บู ร ณาการกั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการลงพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
ข้าวโพด นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของดอก
ข้าวโพดเพศผู้และเพศเมียและทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการสืบพันธ์ของของดอกข้าวโพดในสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นจริงและนักเรียนมีทกั ษะทีเ่ รียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนของตนเองเกี่ ย วกั บ การ
ประกอบอาชีพและได้ฝึกกระบวนการการปรับตัวเข้ากับ
สังคมการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน
จากการท�ำกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียน
ให้สัมพันธ์กับชุมชนผ่านการบูรณาการสาระความรู้ใน
วิทยาศาสตร์กบั บริบทของชุมชนและเรือ่ งใกล้ตวั ในชุมชน
และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยการคิดวิเคราะห์ การแก้
ปัญหา การสร้างผลงานเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติจริง ดังเช่นงานวิจัยของ ดิษยุทธ์ บัวจูม
และคณะ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเพือ่ สร้างความสนใจและทักษะ
ในอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความ
สนใจในอาชีพอยู่ในระดับสนใจมาก
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ชุม ชนเป็น ฐานซึ่งเป็น กลยุทธ์ก ารสอนที่
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กับชุมชนผ่านการบูรณา
การสาระความรูใ้ นหลายศาสตร์กบั ประเด็นปัญหา และเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั ในชุมชนและสิง่ แวดล้อมของผูเ้ รียน.เน้นทักษะ
การคิดการแก้ปญ
ั หา.เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงจากการ
ลงมือปฏิบตั จิ ริง เน้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการศึกษา
สภาพชุมชน โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์
จากคนในชุมชนเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนัน้ โดย
มีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 ขัน้ เตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
จะสร้างแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ที่

ศึกษาบริบทของชุมชน การประกอบอาชีพหลักของคนใน
ชุมชน หรืออาชีพการปลูกข้าวโพด ซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนก่อนเพื่อให้เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชน.สังเกต.และสัมภาษณ์วิธีการปลูกปัญหาที่เกิดจาก
การเพาะปลูกหรือการแก้ปญ
ั หา จากนัน้ น�ำความรูจ้ ากการ
ลงชุมชนมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและสภาพทั่วไปของชุมชน
2.2 ขั้นการปฏิบัติการ ให้นักเรียนลงปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากสถานการณ์
จริง ซึง่ ลักษณะของกิจกรรม คือ การให้นกั เรียนลงมือปลูก
ข้าวโพด โดยการน�ำพันธุท์ ชี่ มุ ชนนิยมปลูกเองซึง่ ผูเ้ รียนได้
ลงมือท�ำเองตั้งแต่การขึ้นแปลงจนถึงขั้นการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ผูว้ จิ ยั มีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน
คอยให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินกิจกรรม
2.3 ขั้ น สะท้ อ นคิ ด นั ก เรี ย นน� ำ ความรู ้ ห รื อ
ผลของการท�ำกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน มา
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อน�ำผลไปสู่ชุมชน โดยผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายผล และตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ
การท�ำกิจกรรมรวมทัง้ ปัญหาและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีพ่ บใน
การท�ำกิจกรรม
2.4 ขัน้ น�ำผลสูช่ มุ ชน เป็นน�ำผลการท�ำกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.เป็นแนวทางให้ชุมชนไป
น�ำไปปรับใช้ หรือการแก้ปัญหา โดยการน�ำความรู้ที่เกิด
จากห้องเรียนที่เป็นทฤษฎีมาปรับใช้แก้ปัญหาจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นน�ำไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน
หรือผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้ า วโพดซึ่ ง เป็ น พื ช ที่ ค นในชุ ม ชนหรื อ ผู ้ ป กครองของ
นักเรียนเองนิยมปลูก นักเรียนจะน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปถ่ายทอด
ให้กับคนในชุมชนหรือผู้ปกคอรงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การบอกเล่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวโพด และ
ล�ำต้นแสดงอาการใบเหลืองใบที่แก่กว่าจะมีผลกระทบ
มากที่สุด โดยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งตายก่อน
ก�ำหนดฐานของล�ำต้น แสดงอาการเป็นสีแดงอย่างผิดปกติ
ข้ า วโพดหยุ ด การเจริ ญ เติ บ โต วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาของ
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ชาวบ้านอาจจะแก้ปญ
ั หาโดยการใส่ปยุ๋ แต่ผลทีไ่ ด้มาไม่ได้
ผลเพราะอาจจะใส่ปยุ๋ ทีธ่ าตุอาหารทีไ่ ม่ตรงกับปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นอยู่ท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายต้นทุนในการซื้อปุ๋ย ผู้เรียนได้
เรียนรู้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เป็นข้อมูลจาก
ทฤษฎีมาบูรณาการกับความรู้ภาคปฏิบัติ โดยการน�ำปุ๋ย
ประเภททีม่ ธี าตุไนโตรเจนมาใส่ พืชทีไ่ ด้รบั ไนโตรเจนอย่าง
เพียงพอใบจะมีสเี ขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และท�ำให้
พืชออกดอก และผลที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันพืชได้รับ
ไนโตรเจนมาก บางครัง้ ก็ทำ� ให้เกิดผลเสียได้เหมือนกัน เช่น
จะท�ำให้พืชอวบน�้ำมากต้นอ่อนล้มง่ายโรค และแมลงเข้า
รบกวนท�ำลายได้ง่าย คุณภาพผลิตผลของพืชบาง การ
จัดการใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนให้กบั พืชนัน้ ต้องค�ำนึงถึงอัตรา ชนิด
เวลาใส่ และวิธกี ารใส่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ
ซึ่งขั้นตอนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานดังกล่าวเป็นการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากความสถานการณ์
จริงและเป็นการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์ตรง ซึง่ ก่อให้เกิด
การเรียนรูท้ แี่ ท้จริง และยัง่ ยืนท�ำให้ผเู้ รียนเรียนรูว้ า่ ตนเอง
จะเรียนรู้อะไรโดยมีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวางที่
จะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถน�ำความรู้
ไปปรับใช้กบั ชุมชนให้เกิดประโยชน์ ดังที่ Collins,Brown&
Newman (1989) ได้กล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐานจะท�ำให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ด้าน
วิชาการ การท�ำงานและอาชีพด้านการพัฒนาการของ
บุคคลและสังคม ด้านคุณค่าของการบริหารและงาน ด้าน
ความเข้าใจและการใช้แหล่งประโยชน์ของชุมชน และ
ส่งผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ทั้งนี้
สอดคล้องกับหลักการของวิธีการสอนที่โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานสอดคล้องกับ Melaville,Berg, &Blank (2015)
กล่าวถึง การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานไว้วา่ เป็นกระบวน
การเรียนรู้ผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1. การ
เชื่อมโยงวิชาการสู่การบริการชุมชน 2. ให้การศึกษาและ
จัดประสบการณ์เกีย่ วกับการเป็นพลเมืองดี 3. เรียนรูผ้ า่ น
สิง่ แวดล้อมบริเวณโรงเรียนและชุมชน 4. เรียนรูผ้ า่ นสถานที่
สู่ความสนใจในการเรียนรู้ 5. จัดประสบการณ์ในการให้
บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อ

สังคม และ 6. เรียนรู้ผ่านการท�ำงานภายใต้การดูแลของ
ผูม้ ปี ระสบการณ์ซงึ่ การศึกษา ด้านสิง่ แวดล้อม เป็นการใช้
ประโยชน์จากความอยากรูอ้ ยากเห็นของผูเ้ รียนในประเด็น
ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ และความสัมพันธ์ทางสังคม โดย
ใช้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนเป็นกรอบให้
ผูเ้ รียนสร้างการเรียนรูข้ องตนเองกลยุทธ์นไี้ ม่ได้มงุ่ เน้นการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมเป็นหลักแต่จะใช้สงิ่ แวดล้อม
สร้างความสนใจของผู้เรียนก่อน โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
จะต้ อ งสอนแนวคิ ด ทางนิ เ วศวิ ท ยาที่ ส� ำ คั ญ และความ
สัมพันธ์ในระบบนิเวศ เสริมสร้างความรู้ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพ
แวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลในเชิงบวก ฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์การวางแผน และการสืบเสาะ เรียนรูจ้ ากการ
ลงมือปฏิบตั ิ รวมทัง้ ปลูกฝังทักษะความเป็นพลเมืองในการ
มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม
จริยธรรม เจตคติทพี่ งึ ประสงค์ ตระหนักในความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมทั้งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนและผู้เรียนจะได้
รั บ ประโยชน์ ร ่ ว มกั น โดยการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตรตามเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยชุมชน และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก อันเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับวิจยั ของ
จงกลณี ภัทรกังวาน และ สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2562)
ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการวางแผน เรื่ อ ง การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า ผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง.การจัดการสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง วราพร เขียวแก้ว
(2560) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์.และการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
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มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน พบว่า ภาพรวมมีคา่ เท่ากับ µ=3.65,
S.D.=0.43 อยู ่ ใ นระดั บ สู ง มากเมื่ อ พิ จ ารณารายการ
ประเมินพบว่า รายการประเมินที่มีค่ามากที่สุดคือ ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 อยู่
ระดับสูงมาก เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 กิจกรรม
ที่มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
นักเรียนมีความสนใจและใส่ใจในการท�ำกิจกรรมมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย สามารถท� ำ งาน
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างดี มีเหตุผลในการท�ำงานรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของคนและยอมรั บ ความสามารถของเพื่ อ นที่
แตกต่างกันมีความสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสอบถามผู้
ทีม่ คี วามรูใ้ นชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรูส้ ง่ เสริมให้
เห็นคุณค่าเกีย่ วกับวัฒนธรรมของท้องถิน่ และตระหนักใน
ความส�ำคัญของวัฒนธรรมท้องถิน่ ผลการวิจยั แสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์หรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการเนือ้ หาตามหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับชุมชนท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง ดั ง เช่ น เจี ย มจิ ต
แสงสุวรรณ (2558) Mthembu,Mtshali, & Frantz
(2014) และ Owens & Wang (1996) ได้กล่าวว่าการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพจริงของชุมชน
เป็นการน�ำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงหรือการปฏิบตั ิ
งานในชุมชน การแก้ปญ
ั หาชุมชนโดยทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรูก้ บั
ชุมชนและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ
ด้านการท�ำงานและอาชีพ ด้านการพัฒนาของบุคคลและ
สังคม ด้านคุณค่าของการบริการและความเข้าใจ ในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ด้านความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ ด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงศ์ และมาเรียม นิลพันธุ์ (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานพบว่าภายหลังการจัดการเรียนการสอน
ผูเ้ รียนมีทกั ษะความสามารถในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ รวมทัง้ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศสือ่ และเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และการ
ท�ำงานสูงขึน้ กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทัง้ สิน้
4. เจตคติ ต ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่าภาพรวมมีค่าเท่ากับ µ=4.57,
S.D.=0.48 อยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้มีการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน มีความน่าสนใจ และ
เชื่อมโยงเนื้อหาจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์
จริงในชุมชนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาจัดระบบการ
เรียนการสอนเพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมสนุกไป
กั บ การเรี ย นและสามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ก าร
ด�ำเนินชีวิตในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงกลณี
ภัทรกังวาน และ สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2562) ได้ศกึ ษา
พฤติกรรมการวางแผน เรือ่ ง การจัดการสิง่ แวดล้อมส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
ภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก อีกทัง้ วราพร เขียวแก้ว
(2560) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัย

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ชุ ม ชน
เป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นใน
ขั้นปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนจ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ
มาก และในบางจุ ด ผู ้ เ รี ย นอาจจะเกิ ด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน ดังนั้น ผู้สอนควรเตรียมกิจกรรมและจัดสรร
เวลาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนไว้ล่วงหน้าและอธิบายแนะน�ำ
เพิ่มเติมในจุดที่ผู้เรียนเข้าใจคาดเคลื่อนให้เข้าใจถูกต้อง
2. การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้อง
หมั่นกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนา ตรวจสอบปรับปรุงแผนการ
ท�ำงานอยู่เสมอ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนที่ก�ำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการท�ำกิจกรรมบางกิจกรรม ต้อง
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นอันตราย ผู้สอนควรดูแลการท�ำ
กิจกรรมผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ชุมชนเป็นฐานบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาสะเต็ม
ศึกษา หรือวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน เพื่ อ วั ด และประเมิ น ผลด้ า นทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความคงทนความรู ้
วิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา
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