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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
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DEVELOPMENT OF USING LABORATORY METHOD ACTIVITY PACKAGES OF
PROJECT–BASE LEARNING TO THE CONCEPTUAL THINKING ABILITY, PROBLEM-SOLVING
THINKING ABILITY AND SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT OF PRATHOM SUKSA 4 STUDENTS
เนตรนพิศ คตจาปา*
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์**
ดร.สมเกียรติ พละจิตต์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการ
คิ ด แก้ ปั ญ หา และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ระดั บ จิ ต วิ ทยาศาสตร์ แ ตกต่า งกั น
(ดี ปานกลาง และน้อ ย) ที่ ไ ด้ รับการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบปฏิบัติ ก ารโดยใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 13 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ( Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 4) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) สถิติทดสอบ
ค่าที (t-test for Dependent Samplesและt-test for One Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว
(One–way MANCOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One–way ANCOVA) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
** คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*** ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผล
(The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
อยู่ในระดับดีข้นึ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 3) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ต่างกัน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
โดยใช้โครงงานเป็นฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อผู้วจิ ัยทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
แบบทางเดียวด้วยสถิติ One-Way ANCOVA แล้วจึงทาการวิเคราะห์ภายหลัง (Post Hoc) ด้วยสถิติ Bonferoni แล้วพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีดังนี้ 4.1) นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์
ระดับดี มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางและน้อย และนักเรียนที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลาง มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับน้อย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2) นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียน
ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางและน้อย และนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางและน้อย มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 4.3) นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ระดับปานกลางและน้อย และนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่า
นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับน้อย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
This study aimed to 1) study the effectiveness index of the developed laboratory method activity packages of
project-base Learning science department Prathom Suksa 4 students, 2) compare the conceptual thinking abilities of
Prathom Suksa 4 students after learning through the developed laboratory method activity packages of project-base
learning, according to the criteria defined, 3) compare the problem solving thinking abilities and learning achievements
between before and after learning of the students with the developed laboratory method activity packages of projectbase learning of Prathom Suksa 4 students, 4) compare the conceptual thinking abilities, problem solving thinking and
learning achievements of the students with different scientific mind after learning through the developed laboratory
method activity packages of project-base learning of Prathom Suksa 4 Students.
The samples used in this study consisted of 13 students in Prathom Suksa 4, from one class, in the second
semester of academic year 2013 at Banhuaikoknongkhem School under the office of Sakon Nakhon Primary Educational
Service Area 1, through Cluster Random Sampling. The instruments used were composed of : 1) the developed
laboratory method activity packages of project-base learning, 2) a test of the abilities to conceptual thinking, 3) a test
of the abilities to solve problem thinking, 4) a learning achievement test and 5) a test of the level to scientific mind for
primary students. The data were statistically analyzed using mean, percentage, standard deviation, Effectiveness Index
(Effectiveness Index: E.I.), t-test (Dependent Samples), t-test (One Samples), One-way MANCOVA, One-way
ANCOVA and One-way ANOVA.
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The findings of this study were as follows : 1) The Effectiveness Index of the developed laboratory method
activity packages of project-base learning was 0.60 which was higher than a predetermined criteria. 2) The conceptual
thinking ability of Prathom Suksa 4 students after learning with the developed laboratory method activity packages of
project-base learning were higher than before learning at the .05 level. 3) The problem solving thinking abilities and
learning achievements of of Prathom Suksa 4 students after learning with the developed laboratory method activity
packages of project-base learning were higher than before learning at the .05 level of significance. 4) The conceptual
thinking abilities, problem solving thinking and learning achievements with different scientific mind after learning of the
students with the developed laboratory method activity packages of project-base learning of Prathom Suksa 4 students
were significantly different at the .05 level. And when the researcher used one-way analysis of covariance with the
statistics of One-way ANCOVA, then later analysis (Post Hoc) with statistical Bonferoni, it was found there was
significantly different at the .05 level. Analytical results were as follows : 4.1) The students with high scientific mind got
higher conceptual thinking abilities than the students with moderate and low scientific mind and students with
moderate scientific mind had higher conceptual thinking abilities than students with low scientific mind at the .05 level
of significance. 4.2) The students with high scientific mind got higher problem solving thinking abilities than the students
with moderate and low scientific mind and students with moderate and low scientific mind had not different problem
solving thinking abilities. 4.3) The students with high scientific mind got higher achievement than the students with
moderate and low scientific mind and students with moderate scientific mind had higher achievement than students
with low scientific mind at the .05 level of significance.

ภูมิหลัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทาให้สังคมและชีวิตความ
เป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป และนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ในปี พ.ศ.2558 ทั้ง 10 ประเทศของอาเซียนจะรวมตัวกั นเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นาไปสู่ตลาดเดียว
หมายถึง ความเป็นเสรีในการเคลื่อนย้ายการลงทุนการค้า แรงงาน การเงิน การศึกษา ฯลฯ ไปทุกๆ ภูมิภาคนี้อย่างเสรี ไม่มี
กาแพงภาษีหรือพรมแดนขวางกั้นอีกต่อไป ส่งผลถึงการศึกษาไทยที่จะต้องพบกับโจทย์ใหญ่ ทั้งจากผลกระทบที่ เป็นปัจจัย
ภายใน และผลกระทบที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่มิอาจเลี่ยงได้ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไปสู่
การสร้างชาติที่เข้มแข็ง นับเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งการเคลื่อนย้าย
การลงทุนจากประเทศอื่นมาประเทศไทย หรือจากประเทศไทยไปประเทศอื่น ในกลุ่มอาเซียน ย่อมต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทักษะมีศักยภาพ ทั้งความรู้ระดับนานาชาติ (วันเพ็ญ หรูจติ ตวิวัฒน์. 2547 : 69)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

66
GRADUATE STUDIES JOURNAL 12(59) October – December 2015

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และ
ดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่
สาคัญประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยูใ่ นสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 1) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ควรมีรูปแบบที่มีการ
ตอบสนองการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตอย่างแท้จริง โดยมุ่งการเรียนรู้ตัวเนื้อหาควบคู่ไปกับการศึกษาด้าน
วิธีการ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ครบกระบวนการ คือได้ความรู้ที่เป็นเนื้อหาและสาระ ทางด้านการได้มาซึ่งความรู้ว่ามี
วิธีการเช่นไร ทาให้นาความรูเ้ หล่านั้นไปใช้ในการดาเนินชีวติ ได้ ดังที่ พระราชวรมุนี (2547 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าท่านให้ปลา
แก่คนจน เขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว ถ้าท่านสอนวิธีการจับปลาให้เขา เขาจะมีปลากินตลอดชีวิต” ความหมายในข้อความนี้
คือ ในการสอนให้เด็กท่องจาข้อมูลก็เหมือนกับการให้ปลาแก่คนจน เด็กจะใช้ข้อมูลนั้นไม่นานเพราะข้อมูลจะล้าสมัยเร็ว การ
สอนให้เด็กคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อเด็กมากกว่า เพราะเด็กจะใช้วิธีคิดนั้นไปแก้ปัญหาใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน ชาตรี สาราญ. 2547 : 12) ได้กล่าวว่า “เพราะการศึกษาของ
เราเน้นที่การถ่ายทอดเนื้อหาในห้องเรียนและการท่องจาจากตาราเป็นใหญ่ ผู้เรียนจึงขาดประสบการณ์ในการศึกษาจาก
ความจริง”
เมื่อพิจารณารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับจะพบว่าสมรรถภาพประการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นบูรณาการของทุกส่วนในการเรียนเข้า
ด้วยกัน และเป็นสมรรถภาพที่ต้องนาไปใช้ในชีวิตจริงมากที่สุด แต่เป็นที่น่าวิตกว่า ปัจจุบั นคุณภาพของนักเรียนซึ่งเป็น
ผลผลิตจากระบบการศึกษาของไทยยังอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ ระบบการศึกษาของไทยยังไม่อยู่ในสภาพที่จะสร้างนักเรียนที่
มีคุณภาพ ให้มีปัญญา คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในด้านกระบวนการในการแก้ปัญหา
อยู่ในระดับต่า (กรมวิชาการ. 2551 : 34) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะพบได้อย่างชัดเจน
ว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีสอนที่เน้นตนเองเป็นสาคัญ ให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดความรู้และ เนื้อหาวิชา ทาให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่มคี วามคิด และไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2549 : 18)
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับนักเรียน เพราะหากนักเรียนต้องการจะประสบ
ผลสาเร็จในการเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่มคี วามสามารถในการวางแผนคิดแก้ปัญหา หากครูได้ฝึกให้นักเรียนได้
รู้จักวิธีการวางแผนในการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่ในชั้นเรียนให้กับนักเรียนแล้ว ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในห้องเรียนของ
นักเรียนทั้งในปัจจุบันและการทางานในอนาคต เพราะจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเผชิญปัญหา ฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคให้หมดไป จนเกิดเป็นความเคยชิน และส่งผลให้เกิดเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้นการฝึกให้นักเรียนเข้าใจใน
กระบวนการแก้ ปัญหา และน ากระบวนการแก้ปัญหามาใช้ในการเรียนและในชีวิตจริง จึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตั ว
นักเรียนมากกว่าการมุ่งให้นักเรียนท่องจาและรู้เนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2549 : 43) กล่าวว่าระบบ
การศึกษาของไทยจะต้องพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดเป็น พึ่งตนเองได้ และรูจ้ ักวิธีการแก้ปัญหา โดยการนาเหตุการณ์และ
ปั ญ หาจากชุ ม ชนมาให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นโลกแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ตระหนักในความจาเป็นต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้กาหนดไว้ในหลักสูตรการ ศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา (กรมวิชาการ. 2551 : 12)
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โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มซึ่งเป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทัง้ ด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นผู้เห็นความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดรวบยอด มีเจตคติที่ดี รักสะอาด รักการเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม. 2555 : 27)
แต่จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในครั้งที่ 1 พบว่า มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน จานวน 12 มาตรฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวน 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนัน้ อีก 11 มาตรฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินในครั้งที่ 2
พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียน จานวน 7 มาตรฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวน 6 มาตรฐาน และผลการประเมินอยู่ใน
ระดั บ พอใช้ จ านวน 1 มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 4 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี วิสัยทัศน์ โดยผลการประเมินอิงเกณฑ์ ได้ค่าเฉลี่ย 2.54 มีระดับ
คุณภาพพอใช้ ส่วนการประเมินแบบอิงสถานศึกษาได้ 1 คะแนน มีระดับคุณภาพปรับปรุง ค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินเท่ากับ
1.77 ระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งเป็นระดับการประเมินที่ต่ามากเมื่อเทียบกับมาตรฐานอื่นๆ และเมื่อ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าผลการประเมินครั้งที่ 1 (โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม. 2555 : 5)
อีกทั้งจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) ของโรงเรียนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2555 นั้น พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดอยู่ในระดับต่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยูใ่ นระดับต่าด้วย โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2555 ของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มคี ่าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ซึ่งอยูใ่ นระดับพอใช้ ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 31.34 ผลค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ และผลการทดสอบ NT ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ย 33.77 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม. 2555 : 96)
จากรายงานที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทักษะด้านการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนอยู่ในระดับต่ามาโดยตลอด จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับ การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโดยเร็ว
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 – 2556 ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คดิ แก้ปัญหามีวจิ ารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ (มาตรฐานที่ 4, 5 สมศ.) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาให้สูงขึ้น เพราะทักษะด้านการคิดเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในทุกๆ ด้านให้สูงขึ้น และทาให้คนอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เพราะ
ไม่ว่าจะต้องอยู่ในสภาวการณ์ใดก็แล้วแต่ การคิดเป็นสิ่งสาคัญจะช่วยให้คนสามารถดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสามารถ
ปรั บตั วเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น (แพง ชิน พงศ์. 2553 : 54) สอดคล้ อ งกั บรายงานผลการประเมินการจั ดการศึกษาของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2553) ช่วง พ.ศ.2551-2552 พบว่า ครูไทยยังกังวลกับการสอนตามหลักสูตรที่มี
เนื้อหามาก การสอนจึงมีลักษณะของการสอนตามบทเรียนและมอบการบ้านตามที่มีในหนังสือเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการเรียน หลักสูตรขาดพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งส่งผลต่อทักษะแก้ปัญหา อี กทั้งหลักสูตรไม่ตอบสนอง
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ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้ ซึ่งแนวทางสาคัญในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยโดยตรงคือ การ
จัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิด ไม่เน้นแต่การท่องจา รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยให้
ผู้เรียนได้มโี อกาสทาโครงการต่างๆ ตามศักยภาพและความสนใจของตนเองเป็นฐานแต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของ
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ส่วนใหญ่ยังเป็นการให้นักเรียนหาความรู้ในตาราเพียงอย่างเดียว ครูเป็นผู้ให้ความรู้และ
กาหนดสิ่งที่จะสอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อย ครูยังเน้นการสอนแบบบรรยายและจัดติวเข้มก่อนสอบในระยะเวลาสั้นๆ ทาให้เด็ก
ไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงเพราะเป็นการรับรู้เนื้อหา สมองไม่ได้คดิ จึงไม่เกิดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจอย่างคงทน ด้านการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ครูไม่มีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรทาให้ การจัดการเรียนการสอนไร้ทิศทางและไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ผู้เรียนควรจะ
ได้รับ (โรงเรียนบ้านห้วยกอก-หนองเค็ม. 2555 : 3) นอกจากนี้ครูมกี ารวัดผลและตัดสินผลการเรียนของนักเรียนจากความรู้
ที่แสดงออกด้วยการจดจาความจริง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นวิชาการ มุ่งเน้นที่เนื้อหาและการสอบ และประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนจากคะแนนสอบเท่านั้น ทาให้นักเรียนมุ่งท่องจาเนื้อหาให้ได้มากๆ เพื่อใช้ในการสอบ เมื่อไม่ได้ท่องก็ลืม ซึ่งการ
เรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้เกิดจากความสนใจที่อยากเรี ยนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งอาจมีผลทาให้ผู้เรียนเคยชินต่อ
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือการแก้ปัญหา อีกทั้งการวัดผลประเมินผลมีจุดอ่อนในการยึดเพียง
เนื้อหาตามตาราและใช้เครื่องมือวัดผลเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่เน้นความรู้ความจาเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการวัด
ความรู้ความจาแบบผิวเผิน ประเมินผลได้น้อยครั้ง และเป็นการจากัดความคิดของเด็ก ทาให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้และทักษะการคิด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จาเป็นที่สุดในอนาคต (วิเชียร ไชยบัง. 2551 : 15 - 17)
จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยปรับเปลี่ยนการจัดการสอนแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่ที่เน้น
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะการคิดมากกว่ามุ่งเนื้อหาความรู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์นั้น สิ่งสาคัญคือการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่พบ สามารถคิด
สังเคราะห์และคิดเชิงมโนทัศน์ถึงจะเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ส่งิ ต่างๆ ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ หากครูผู้ สอนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ
และผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของจอหน์ ดิ ว อี้ (อ้ า งถึ ง ใน
กาญจนา เกียรติประวัติ. 2550 : 45) ที่กล่าวว่า “ครูควรต้องเข้าใจให้นักเรียนเกิดความเข้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียน ให้นักเรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ครูอยูใ่ นฐานะเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์”
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่รวบรวมสื่อกระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ สนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทาให้สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สุวิทย์ มูลคา. 2551 : 10)
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การเรี ยนรู้แ บบปฏิบัติการ (Laboratory) เป็น การสอนที่ให้ ผู้เรีย นกระทากิจกรรมการเรีย นภายใต้การแนะน า
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยทาการทดลองปฏิบัตฝิ ึกการใช้ทฤษฎี โดยผ่านการสังเกต การทดลอง ภายใต้สภาพที่ควบคุม ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ การเรียนแบบ
ปฏิบัติก ารนี้ทาให้ ผู้ เรี ย นอยู่ใ นบรรยากาศที่ ไ ม่เ คร่ ง เครี ย ด ผู้ เรี ย นมีเจตคติ ต่อ การเรี ย นรู้ ช่ว ยเร้ า ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกระบวนการกลุม่ (กาญจนา เกียรติประวัต.ิ 2550 : 89)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Base Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าลงมือปฏิบัตติ ามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คาปรึกษาช่วยเหลือ
เท่านัน้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 1) ผู้เรียนจะทาการเลือกหัวข้อที่จะศึกษา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการ ค้นคว้า วางแผนดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่อง ออกแบบประดิษฐ์ สารวจทดลอง เก็บรวบรวม
ข้อมูล จนได้ขอ้ สรุปที่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ สรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานยังเป็นการ
พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมีค วามรู้ ใ นหลั ก การทางวิท ยาศาสตร์ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะ การท างานเป็ น กลุ่ ม มี วิ นั ย
ความรับผิดชอบ ความอดทน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเจตคติที่ดตี อ่ วิทยาศาสตร์ (ลัดดา ภู่เกียรติ. 2552 : 25-28)
จากแนวคิดและความสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่ามี
ความสอดคล้องกันในด้านรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเกิดข้อค้นพบจากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม ทาให้เกิดประสบการณ์ตรง และมีจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนซึ่งกันและกันได้
กล่าวคือ การจัดการเรียนรูปแบบปฏิบัตกิ ารช่วยส่งเสริมในด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน และการ
เรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่ว ยส่งเสริมในด้านให้ผู้เรียนได้เลือ กเรีย นตามความสนใจของผู้ เรียน การแก้ปัญ หาและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติ จึงช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะด้านการคิด ทั้งการคิดแก้ปัญหา และการคิด
เชิง มโนทั ศน์ รวมถึ งผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น ได้ เป็น อย่างดีย่ิง ส่วนชุด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ มีค วามสาคัญ และจุ ดเด่น ที่
เหมาะสมในการจัดทาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้รวบรวมสื่อ กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ให้
ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก การปฏิ บัติ ใ ห้ ทาได้ คิ ด เป็ น ทาเป็ น ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นอย่า งต่ อ เนื่อ ง ส่ ง เสริ ม ให้
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากสภาพปัญหาและแนวความคิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเป็นหัวหน้าวิชาการที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏีและวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดี น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รู้จักศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองแทนการจดจาจากตารา สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองกาลังเรียนรู้อยู่กับชีวิตจริงและมี
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีผู้วิจัยท่านอื่นศึกษา
ไว้แล้วผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิควิธีสอน และนาแนวคิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการและการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมา
สร้างเป็น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เรื่อง แสงแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิด
ทักษะการคิดด้านต่างๆ โดยนักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคาดหวังว่าจะเกิดผลดีต่อนักเรียน ในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

70
GRADUATE STUDIES JOURNAL 12(59) October – December 2015

พัฒนาทักษะด้านการคิดต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นที่สาคัญของการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และการศึกษาต่อระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพของผู้สอนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงาน เป็นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับจิตวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน (ดี ปานกลาง และน้อย) ที่ได้รับ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ าร
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ตัวแปรจัดกระทา)
1. ขั้นเลือก
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นปฏิบัติ
3.1 ขั้นเตรียมดาเนินการ
3.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
3.2.1 ขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน
3.2.2 ขั้นทดลอง
3.3 ขั้นนาเสนอ
3.4 ขั้นอภิปรายและสรุปผล
3.5 ขั้นประเมินผล
4. ขั้นองค์ความรู้
5. ขั้นประเมินผล
6. ขั้นสะท้อน / ปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ าร
1. ขั้นเตรียมดาเนินการ
2. ขั้นดาเนินการทดลอง
2.1 ขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน
2.2 ขั้นทดลอง
3. ขั้นนาเสนอ
4. ขั้นอภิปรายและสรุปผล
5. ขั้นประเมินผล

59 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์

ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

จิตวิทยาศาสตร์
(ตัวแปรจัดประเภท)
 ระดับดี
 ระดับปานกลาง
 ระดับน้อย
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
1. ขั้นนาเสนอ
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นองค์ความรู้
5. ขั้นประเมิน
6. ขั้นสะท้อน / ปรับปรุง
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยใช้แบบแผน การทดลองแบบ One-Group
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2548 : 249) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 1
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยและการดาเนินการศึกษาทดลอง
กลุ่ม
E
เมื่อ

E
T1
X
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

ทดสอบก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

กลุ่มทดลอง
การสอบก่อนที่จะจัดกระทาการทดลอง
การจัดการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การสอบหลังจากที่จะจัดกระทาการทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนใน ศูนย์เครือข่ายกุสุมาลย์ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 จานวน 13 โรงเรียน จานวนนักเรียน 245 คน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 13 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นนาคะแนนจากแบบทดสอบวัดจิต
วิทยาศาสตร์เรียงลาดับคะแนน แล้วแบ่งตามเกณฑ์ ร้อยละ 33 ในการแบ่งกลุม่ นักเรียนเป็นดี ปานกลาง และน้อย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 1 ข้อมีค่าความ
ยาก (p) 0.56 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) 0.67 มีค่าความสอดคล้อง 0.70
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย จานวน 20 ข้อ และแบบ
อัตนัยประยุกต์ จานวน 5 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตัง้ แต่ 0.29 ถึง 0.46 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.45 มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.916
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.74 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่
0.21 ถึง 0.57 มีค่าความเชื่อมั่น 0.872
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ก่อนทาการทดลองผู้วิจัยได้ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
2. ดาเนินการสอนให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐานที่
วางแผนไว้จานวน 22 ชั่วโมง ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้วยตนเอง
3. เมื่อดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครบ 8 ชุด
ที่เตรียมไว้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาการสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน์ แบบทดสอบวัดความสามารถใน การคิดแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. นาคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการคิด-แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ตามลาดับ ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่สร้างขึ้น โดยใช้ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I )
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียนหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนแบบร่วมมือกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ใช้สถิตใิ นการทดสอบค่าที (t-test for One Samples)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้สถิติในการทดสอบ
ค่าที (t-test for Dependent Samples)
4. เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนวั ด ความสามารถในการคิ ด เชิง มโนทั ศ น์ คะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์แตกต่างกันหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว
(One–Way MACOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One–Way ANCOVA)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โรงงานเป็นฐาน ที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิด เชิง มโนทัศ น์ ความสามารถในการคิด แก้ ปัญหาและผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness
Index : E.I.) เท่ากับ 0.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน อยูใ่ นระดับดีข้นึ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน หลั งเรีย นสูงกว่าก่ อนเรี ยน อย่า งมีนัย สาคั ญทางสถิติที่
ระดับ .05
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4. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ต่างกัน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และเมื่อผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว
ด้วยสถิติ One-way ANCOVA แล้วจึงทาการวิเคราะห์ภายหลัง (Post Hoc) ด้วยสถิติ Bonferoni แล้วพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มีดังนี้
4.1 นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ สูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ระดับปานกลางและน้อย และนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางมีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่า
นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับน้อย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
4.2 นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ระดั บปานกลางและน้อ ย และนั ก เรี ย นที่ มีจิต วิ ทยาศาสตร์ ระดั บปานกลางและน้อ ย มีค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน
4.3 นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับ
ปานกลางและน้อย และนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ระดับปานกลาง มีความสามารถใน การคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ระดับน้อย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ในระดับดี มีความสามารถใน การคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
สูงขึน้ เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัตแิ ละสร้างชิ้นงาน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้แสดง
ความคิดเห็น ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ฝึกการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของวิธีการที่ค้นพบ จึงส่งผลให้ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการศึก ษา พบว่า การเรี ยนด้ ว ยชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบปฏิบัติก ารโดยใช้โครงงานเป็ น ฐาน
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ และสามารถ
ช่วยให้นักเรียนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ดังนั้น ครูผู้สอนควรนาเอารูปแบบนี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงเนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนามาใช้ได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและนาไปใช้ในการศึกษา
ต่อได้
1.2 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อ นในแต่ล ะกลุ่ม นั้น ครู ควรพิจ ารณาจากความสามารถพื้น ฐานด้ าน การเรีย นรู้ก ลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก เพื่อให้ได้นักเรียนที่มคี วามสามารถคละกันอยู่ในกลุ่ม การเรียนรู้เดียวกัน อันจะช่วยให้การเรียนประสบ
ผลสาเร็จจากการพึ่งพาและช่วยเหลือเกือ้ กูลกันภายในกลุ่ม
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1.3 การจัดเวลาสาหรับการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขัน้ ตอนของการเรียนรู้ ควรจัดเวลาให้เหมาะสมโดย
จะต้องจัดเวลาให้นกั เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ขอ้ มูลความรู้ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหา และเหมาะสมกับ
ความยากง่ายของสถานการณ์ที่ใช้เป็นฐานด้วย
1.4 ในระหว่างการเรียนการสอน ครูควรให้การเสริมแรงทางบวกเป็นระยะๆ แก่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มร่วมกันเป็นอย่างดี และกลุ่มที่เรียนได้ประสบผลสาเร็จในแต่ละชุดกิจกรรม โดยครูคอยให้กาลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดี
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใน
เนื้อหาหรือระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการนารูปแบบการเรียนด้วยชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ ไปทดลองซ้ากับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาข้อสรุปที่แน่นอนยิ่งขึน้
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่มี
ต่อทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอ และกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความ
คงทนในการเรียน ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น
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