
บทที่  1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2545ไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการศึกษาไวว้า่  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

เสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ,  2546 : 13)  สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559  ท่ีมุ่งเนน้

ใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดยยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  โดยมีเป้าหมายในการพฒันา

คุณภาพคนคือเป้าหมายสูงสุด  เนน้การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน ตามธรรมชาติและเตม็

ตามศกัยภาพ  การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะท่ี 

พึงประสงคใ์นระบบวถีิชีวติท่ีดีงาม  พฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพึ่งพา

ตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขนัในระดบันานาชาติ  การส่งเสริม  การวิจยัและการเรียนรู้ของ

สังคมไทย  การสร้างสรรค ์ ประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

เป็นปัจจยัสาํคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพของคนไทยให้เขม้แขง็  และส่งผลต่อศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 6 - 9)  แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้ง

กบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดย

มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  มีทกัษะการคิดวเิคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะ

ดา้นเทคโนโลย ี สามารถทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 6 - 9)    

 ในโลกของเศรษฐกิจเชิงวชิาการ  การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งปรับกระบวนทศัน์ท่ี

เนน้การคิดเชิงระบบ  โดยใชแ้นวคิดเชิงบูรณาการและเนน้การทาํงานเป็นทีม (Team  building)  

ระบบการเรียนรู้ของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ป็นผูช้าํนาญในแต่ละดา้น

และปรับเปล่ียนจากการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเนน้การบอกเล่าใหจ้าํ  ครูผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้           

เพียงดา้นเดียวมาเป็นการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนรู้ไดล้งมือปฏิบติั (Learning  by  doing)  เรียนรู้วธีิการ 

(Learn  to  learn)  เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการและรู้จกัแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง                

รูปแบบการสอนแบบโครงงานจะเป็นการเตรียมคนท่ีมีศกัยภาพกา้วสู่สังคมฐานความรู้ซ่ึง

ประกอบดว้ยการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง (Leal  world  learning) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
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ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถไดอ้ยา่งสวยงาม                

(ลดัดา  ภู่เกียรติ. 2552 : 1) 

 การจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการ

ไปสู่การสร้างองคค์วามรู้  โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน  ผูเ้รียนจะไดท้าํกิจกรรม

หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและทอ้งถ่ิน โดยผูส้อน

วางแผนการเรียนรู้  กระตุน้  แนะนาํ  ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549 : J)  จะเห็นไดว้า่  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เป็นการพฒันา

ใหผู้เ้รียนไดรั้บทั้งความรู้  กระบวนการ  และเจตคติ  ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้ส่งเสริมให้

สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วทิยาศาสตร์  มีความมุ่งมัน่และมีความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้     

สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์ผล  นาํไปสู่คาํตอบของคาํถาม  สามารถตดัสินใจ

ดว้ยการใชข้อ้มูลอยา่งมีเหตุผล สามารถส่ือสารขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้  

 ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ควรใชรู้ปแบบ/วธีิการท่ีหลากหลาย  เนน้การจดัการเรียน             

การสอนตามสภาพจริงดว้ยตนเอง  เรียนรู้ร่วมกนั  เรียนรู้จากธรรมชาติ  จากการปฏิบติัจริง                      

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้หน่ึงท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั  

สืบคน้ขอ้มูล  สืบเสาะหาความรู้  ทดลองโดยผา่นกระบวนการคิด  การแกปั้ญหาเพื่อนาํมาอภิปราย  

อธิบายและสรุปเป็นความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนมีบทบาทในการวางแผน  ลงมือสืบคน้ขอ้มูลและสรุป

เป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยคาํนึงถึงสภาพของผูเ้รียน  ความพร้อม  ความแตกต่างทางดา้นร่างกาย  

สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม ทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิด  การใชเ้หตุและผลท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในชีวติจริง (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี 2550 : 8 – 9)  ดงันั้นวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง  พฒันาทกัษะกระบวนการ  ทกัษะการคิด  การแกปั้ญหา  การแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง  สร้างเป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตและไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง  สอดคลอ้งกบั อรพินท ์ ช่ืนชอบ (2549 : 31)  ท่ีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ เป็นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  ฝึกใหน้กัเรียนหาวธีิคน้หาความรู้

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ช่วยพฒันามโนทศัน์แก่ใหผู้เ้รียน พฒันาใหน้กัเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์

นกัเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง  ฝึกทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา  ฝ่ายขนัธ์ 

(2552)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวจิยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีเนน้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ สูงกวา่
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ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

 ประกอบกบัการท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดป้ระเมิน

คุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนบา้นโป่งหวา้  พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์  ตํ่ากวา่เป้าหมายของโรงเรียน จึงควรพฒันาดา้นความรู้และทกัษะจาํเป็นเก่ียวกบั

ผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานวทิยาศาสตร์  ใหมี้ความกระตือรือร้น  สนใจใฝ่รู้  และ

เรียนจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล  โดยใชส่ื้อการเรียนการสอนและนวตักรรมท่ีหลากหลาย  

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้  รักการทาํงาน  โดยการทาํโครงงาน (สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  2552 : 29)  จากรายงานผลการประเมินจึงควรมี

การจดัการเรียนรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียนโดยการทาํโครงงาน  เน่ืองจากโครงงาน

วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนเป็นผูค้น้พบปัญหาและตอบ                  

ขอ้สงสัยของปัญหานั้น ๆ โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2548 : 280)  สอดคลอ้งกบั  บูรณชยั  ศิริมหาสาคร (2553 : 16)  ท่ีได้

กล่าวถึงขอ้ดีของการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีเกิดกบัผูเ้รียนวา่  ผูเ้รียนไดเ้ลือกเร่ือง/ประเด็นปัญหา

วธีิการแกปั้ญหา  ตลอดจนแหล่งของขอ้มูลท่ีหลากหลายดว้ยตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูส้รุปสร้าง

องคค์วามรู้ดว้ยตนเองและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ ดงัเช่นงานวิจยัของศรีอมัพร บรรณสาร 

(2550)  ท่ีไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค ์ การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดักิจกรรมแบบโครงงานกบัการจดักิจกรรมตาม

คู่มือครู  มีผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมแบบโครงงานมีความคิดสร้างสรรค ์ 

การคิดวเิคราะห์  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดห้าแนวทางการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  ท่ีเนน้กระบวนการ

ใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ด ลงมือปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้  สืบเสาะหาความรู้อยา่งมีระบบดว้ยกิจกรรมท่ี

หลากหลายทั้งกิจกรรมภาคสนาม  การสังเกต  การตรวจสอบ  การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ  การ

สืบคน้ขอ้มูล  โดยการผสมผสานระหวา่งรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการพฒันา

ความคิดสร้างสรรคจ์ากการทาํโครงงานทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน  เป็นรูปแบบการสอนสืบเสาะ

สอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201 สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  ศึกษา

คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  

โดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการหาคาํตอบของปัญหาหรือขอ้สงสัย  ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียน
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ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ในหลกัการทางวทิยาศาสตร์  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ทกัษะการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม  ความมีวนิยั  ความรับผดิชอบ  ความอดทนและเช่ือมัน่ในตนเอง  รวมทั้งมีเจตคติ  

ท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก์บัผูเ้รียนวทิยาศาสตร์ต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

                 1.  เพื่อพฒันารูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติม

โครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201 สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  ใหมี้

ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์ 80/80 

 2.  เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน                   

สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201 สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบา้น

โป่งหวา้  ในดา้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดา้นการประเมินความคิดสร้างสรรคจ์าก

การปฏิบติักิจกรรมและดา้นความสามารถในการทาํโครงงาน  

                 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ 

ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้คิดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติม

โครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201   

 

ปัญหาการวจิัย 

                 ผูว้จิยักาํหนดปัญหาการวจิยัไวด้งัน้ี :  รูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิต

โครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6      

ท่ีมีประสิทธิผลดีมีลกัษณะอยา่งไร  

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากร 

  ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 และ 2   

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  

1  จาํนวนนกัเรียน 15  คน   

  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  

และ  2  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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เพชรบูรณ์  เขต  1  มีนกัเรียนจาํนวน  15  คน  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  เน่ืองจากเป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก  มีเพียง  1  หอ้งเรียน  เป็นหอ้งเรียนท่ีผูว้จิยัสอน  

 2.  ตัวแปรทีศึ่กษา 

  2.1  ตัวแปรต้น  คือ  การจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อ

พิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  

  2.2  ตัวแปรตาม  คือ 

   2.2.1  ผลการใชรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงานในดา้น   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ 

   2.2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียน                             

บา้นโป่งหวา้  ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน   

 3.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี  เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อ

พิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201 สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  

โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์           

ว 16201  จาํนวน  3  หน่วย  แบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมดจาํนวน  29  แผนการเรียนรู้      

ใชเ้วลาเรียน  36  ชัว่โมง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ทกัษะพื้นฐานในการทาํโครงงาน  นาํมาจดัสร้างเป็น                   

แผนการจดัการเรียนรู้ได ้ 9  แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  การสังเกต 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  การวดั 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  การคาํนวณ 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  การตั้งปัญหา 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง  การตั้งสมมุติฐาน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง  การทดลอง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  เร่ือง  การส่ือความหมายขอ้มูล 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9  เร่ือง  การลงความเห็นขอ้มูล 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  การเลือกเร่ืองโครงงานวทิยาศาสตร์  นาํมาจดัสร้างเป็น          
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แผนการจดัการเรียนรู้ได ้ 4  แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  การฝึกเลือกเร่ืองจากหนงัสือพิมพ,์ วารสาร 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  การฝึกเลือกเร่ืองจากปัญหาในทอ้งถ่ิน 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  การฝึกเลือกเร่ืองจากความสงสัยหรือปัญหา               

ใกลต้วั 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  การจดัอนัดบัความสาํคญัของเร่ืองทาํโครงงาน   

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  การเขียนเคา้โครงโครงงานวทิยาศาสตร์  นาํมาจดัสร้างเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ได ้ 4  แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เก่ียวกบัโครงงานวทิยาศาสตร์ 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  การสืบคน้ขอ้มูล 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  การออกแบบโครงงาน 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  การเขียนเคา้โครงโครงงาน 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  ปฏิบติัการโครงงานวทิยาศาสตร์  นาํมาจดัสร้างเป็น                              

แผนการจดัการเรียนรู้ได ้ 12  แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   1  เร่ือง  การลงมือทาํโครงงาน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   2  เร่ือง  การบนัทึกขอ้มูลเชิงอภิปรายผล 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   3  เร่ือง  การเขียนรายงาน 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   4  เร่ือง  การเขียนบทคดัยอ่ 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   5  เร่ือง  การรวบรวมขอ้มูลจดัทาํรูปเล่ม 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   6  เร่ือง  การจดัทาํแผงโครงงาน 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   7  เร่ือง  การจดันิทรรศการ 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   8  เร่ือง  การนาํเสนอรายงานโครงงาน 

     แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   9  เร่ือง  การเผยแพร่โครงงาน 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  เร่ือง  การประเมินโครงงาน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11  เร่ือง  การพฒันาโครงงานเป็นแผนท่ีความคิด 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  เร่ือง  การนาํโครงงานวทิยาศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ 

 4.  เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ดาํเนินการวจิยัในปีการศึกษา  2556  ใชเ้วลาในการทดลอง  36  สัปดาห์ ๆ ละ1 ชัว่โมง  

รวม  36  ชัว่โมง  โดยเร่ิมการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ถึง

วนัท่ี  18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557               
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

รูปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้คิดเพือ่พชิิตโครงงาน  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้เพื่อฝึกใหน้กัเรียนกระตือรือร้น สนใจในกระบวนการวทิยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์

ผลงานจนสามารถทาํโครงงานทางวทิยาศาสตร์  โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนใช้

กระบวนการสืบเสาะสอนให้คิด  ร่วมกนัเลือกทาํโครงงานท่ีตนสนใจ  โดยร่วมกนัสาํรวจ  สังเกต  

และกาํหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ  วางแผนในการทาํงานร่วมกนั  ลงมือปฏิบติัตามแผนงาน  แลว้เขียน

รายงานโครงงานนาํเสนอต่อสาธารณชน  ผา่นขั้นตอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

  1.  ขั้นสร้างความสนใจ  

  2.  ขั้นสืบเสาะหาความรู้   

  3.  ขั้นสอนใหคิ้ด 

  4.  ขั้นสรุปความคิด   

  5.  ขั้นพิชิตโครงงาน   

   การหาประสิทธิภาพ  หมายถึง  การนาํรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิต

โครงงานไปใช ้ ทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  โดยการหาค่าร้อยละของคะแนน

ระหวา่งเรียน  และร้อยละของคะแนนจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนตามเกณฑ ์ 80/80   

   80  ตวัหนา้  หมายถึง  ประสิทธิภาพกระบวนการเป็นการนาํคะแนนจากการทาํ

กิจกรรมและการทดสอบระหวา่งเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมดมารวมกนั  หาค่าเฉล่ียแลว้

เปล่ียนค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ  ไดร้้อยละ  80  ของคะแนนเต็มข้ึนไป 

   80  ตวัหลงั  หมายถึง  ประสิทธิภาพผลลพัธ์  เป็นการทาํคะแนนจากการวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคนรวมกนั  หาค่าเฉล่ียแลว้เปล่ียนค่าเฉล่ียเป็น 

ร้อยละ ไดร้้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ข้ึนไป 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบ

การสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระ              

การเรียนรู้พื้นฐานวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ซ่ึงวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน  จาํนวน  30  ขอ้  ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ  จาํนวน 4 ตวัเลือก  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 ความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติกจิกรรม  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียน          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  ในการคิดสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชใ้นการปฏิบติักิจกรรม

ในการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  ซ่ึงวดัไดจ้าก 
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แบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากการปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงเป็นรูปแบบมาตราประมาณค่า (Rating  

Scale)  มี 5 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี  1  ความคิดริเร่ิม  องคป์ระกอบท่ี  2 ความคิดคล่อง  

องคป์ระกอบท่ี  3  ความคิดยืดหยุน่  องคป์ระกอบท่ี  4  ความคิดละเอียดลออ  และองคป์ระกอบท่ี  5  

การสังเคราะห์  องคป์ระกอบละ 4  คะแนน ตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึน   

 ความสามารถในการทาํโครงงาน  หมายถึง  การวดัทกัษะความสามารถในการทาํ

โครงงานของผูเ้รียน  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบประเมินการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นรูปแบบมาตรา

ประมาณค่า (Rating  Scale)  มี  4  ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผน  ดา้นทกัษะปฏิบติั  ดา้นความสามารถ

ในการคิด  ดา้นรายงานและการนาํเสนอ  ในแต่ละดา้นมี  3  องคป์ระกอบ  องคป์ระกอบละ  4  

คะแนน  รวมคะแนนทั้งหมดเป็น  48  คะแนน 

   ความพงึพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้คิดเพื่อพิชิตโครงงาน  เป็นการประเมิน

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  หลงัจากการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน               

สืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ผลการวจิยัคร้ังน้ี  ทาํใหไ้ดรู้ปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  

ในการจดัการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์  ว 16201  สาํหรับนกัเรียน                        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

 2.  เป็นแนวทางแก่ครูใชใ้นการจดัการเรียนการรู้โดยรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้

คิดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์ ว 16201  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เพื่อ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานและความสามารถในการทาํ

โครงงานของนกัเรียนใหสู้งข้ึน   

 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานและความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนสูงข้ึนจาก

การเรียนดว้ยรูปแบบการสอนสืบเสาะสอนใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ว 16201  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    

 4.  นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนสืบเสาะสอน

ใหคิ้ดเพื่อพิชิตโครงงาน  สาระเพิ่มเติมโครงงานวทิยาศาสตร์  ว 16201   

 


