
                    รายงานการวิจัยปฏิบัติการ ของครูสุภิน  ผิวสา  
       เร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อออกแบบการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  
               โดยใช้วิธีการศึกษาสภาพปัญหาจริงจากศึกษาแหล่งเรียนรูด้้วยตนเอง  
 

1. ปัญหาที่พบจากการสอน     
          ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ซึ่งเรียนเกี่ยวกับการ   
สืบเสาะหาความรู้  นักเรียนได้ท าการทดลอง  เรื่อง การศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ พืชและเซลล์สัตว์ และ
รายวิชาวิทยาศษสตร์3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 เรื่อง การทดสอบสารอาหาร เมื่อท าการ
ทดลองเสร็จ ข้าพเจ้าก าหนดให้นักเรียนออกแบบการทดลองและสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง จากนั้นให้    
ส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการทดลองร่วมกันอภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียน และเพ่ือหาข้อสรุปวิเคราะห์ผล
ร่วมกัน  
   เมื่อเข้าสู่กิจกรรมด้วยการเรียนรู้ด้วยการสร้างความสนใจ โดยการตั้งค าถามก่อนเริ่มกิจกรรม และ   
ชมสื่อต่างๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาและล าดับขั้นตอนกิจกรรมจากที่สังเกต จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการทดลอง 
นักเรียนใช้เวลาในการบันทึกผล สรุปผลการทดลอง  และน าเสนอผลการทดลอง ค่อนข้างมาก เมื่อถึงช่วงที่มี
การอภิปรายและสรุปผล สังเกตพบว่า การออกแบบการทดลอง และการายงานผลการทดลอง นักเรียนแต่   
ละกลุ่มใช้เวลาในการท ากิจกรรมนาน และขณะที่ด าเนินกิจกรรม นักเรียนมีค าถามเก่ียวกับการตั้งสมมติฐาน  
การก าหนดตัวแปรต่างๆ พร้อมทั้งการสร้างตารางบันทึกผลการทดลอง ข้าพเจ้าได้แนะน าและทบทวนให้อีก
ครั้ง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ แต่พอช่วงที่ต้องประเมินกิจกรรมการน าเสนอและตอบรายงานการน าเสนอ
ที่พบปัญหาที่ว่าตัวรายงานผลนั้น ไม่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน  
   จากการตรวจสอบการเขียนรายงานการทดลอง นักเรียนบางกลุ่มตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับปัญหา
หรือสถานการณ์ การก าหนดตัวแปรยังขาดความครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับสมติฐาน การออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลองไม่ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล การสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการ
ทดลอง นักเรียนยังพบความคาดเคลื่อนในหลักการ 
   จากปัญหาที่พบดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปรับแนวทางการสอนต่อไป คือเพ่ิมเติมการอธิบาย หลักการและ
ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน การก าหนดตัวแปรต่างๆ  การออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการ
ทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง พร้อมยกตัวอย่างให้ดู แต่ไม่แน่ใจผลว่า ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้
ในครั้งต่อไป นักเรียนจะจ าได้หรือไม่ เพราะช่วงเวลาในการที่จะได้ท ากิจกรรมค่อนข้าง ทิ้งช่วงห่างกัน 
   ดังนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในการพัฒนาความรู้ ให้กับนักเรียน คือ การหาวิธีสอนนักเรียนให้             
มีหลักการคิดวิเคราะห์ การออกแบบการทดลองที่มีความสอดคล้อง และพัฒนาแนวทางในการบันทึกผลการ
ทดลอง สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลองท่ีสอดคล้องกันซึ่งน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน         
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   การออกแบบเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและสมมุติฐาน ความ
เข้าใจในหลักการและขั้นตอนกาออกแบบไม่ถูกต้อง  จากการสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า
การตั้งปัญหาบางกลุ่มยังไม่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรและการออกแบบในการข้ันตอนไม่มีความสอดคล้อง
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กับปัญหาที่ตัวเองตั้ง  

   ข้าพเจ้าจึงมีค าถามว่า “ ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการใดบ้างในการพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ เพ่ือการออกแบบการทดลองท่ีมีคุณภาพในทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ” 
       
 
 

2. บริบทการจัดการเรียนการสอน  
 

        โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อตอบค าถามหรือ ปัญหาที่สงสัยของ   
ผู้คิดท าโครงงาน โดยมีการวางแผนอย่างมีข้ันตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความ
สมบูรณ์โดยผู้ศึกษาหรือผู้เรียนเป็นผู้ที่ลงมือศึกษาด้วยตนเอง ครูหรือ ผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าหรือ
ให้แนวทางการศึกษา โดยในการศึกษานั้นต้องค านึงถึงขอบเขตจ ากัด เช่น ระยะเวลาในการศึกษา ความพร้อม
เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนหรือผู้ที่ศึกษา  
           การศึกษาคน้คว้าด้วยโครงงานวทิยาศาสตร์ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์ จากการ
ปฏิบัติจริง ฝึกแก้ป้ญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอดเมื่อ มีข้อสงสัยหรือ
ปัญหาเกิดขึน้จะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป่ เป็นสิ่งที่ส าคัญ และ 
ความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวจะทา ให้นักเรียนเกิด ความเชื่อมั่นในตนเองและการ
แสดงออก การใหน้ักเรียนกระท า กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมาย ของ หลกัสูตร
สัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในการท าโครงงาน นักเรียนจะได้มีโอกาสด าเนินการ ศึกษา จะศึกษาเอง
การวางแผนการศึกษาเพอ่ื ตอบปัญหานั้นๆ ด้วยตนเองออกแบบ การทดลอง หรือวิธีการศึกษาด้วยตนเองลง
มือทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน ตลอดจนสรุปผลของการศึกษา ด้วยยตนเองโดยมีครูเป็นเพียงผู้ให
ค าปรึกษาและชี้แนะ สรุปได้ นักเรียนจะมีโอกาสได้รับ ประสบการณ์ตรงในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้
ทุกขัน้ตอนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้กับ
นักเรียนด้วย เช่น ความเป็นคนช่าง สังเกต มีความคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ในตนเอง มีวินัยและ
ซื่อสัตย์ในการท างาน มี ความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ยอมรังฟังค าติชมและความคิดเห็น ของผู้อ่ืน 
มีเจตคติท่ี ดีต่อวิทยาศาสตร์รู้จักแบ่งเวลาในการทา งานและการกระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ และท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 
ได้ เป็นต้น กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือกิจกรรมสา หรับนกเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจท าเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคลก็ได้และจะกระท าในเวลาเรียนหรือ นอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จากหลายสถานที่ เช่น อาจท า 
นอกหอ้งเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บา้นของนักเรียนก็ได้ 
        โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้วิธีการ ทาง
วิทยาศาสตร์แกปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ และแสดงผลงานของตนให้ ผู้อื่นได้เห็น และ
ทราบถึงความสามารถทางการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย ของ โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ 5 ประการดังนี้   เพ่ือให้นักเรียนใช้
ความรู้และประสบการณ์เลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความ สนใจ    เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้หา
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง    เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์    เพ่ือให้กับ
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นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เห็นคุณค่าการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้แนวทางในการประยุกต์ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละ
ท้องถิ่น จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการทา งานโครงงานวิทยาศาสตร์ ไดด้ัง  เป็น
การสนับสนุนให้นักเรียนค้นหาค าตอบที่สงสัย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจ มีการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ปรึกษาดูแล เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตในสงัคม ปัจจุบัน
และเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนจ านวนหนึ่ง ในการจะพัฒนา เพ่ือรับการศึกษาระดับสูงเป็น ก าลังส าคัญของ
บ้านเมืองในด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถท าสิ่งนั้นไดด้้วยตนเอง และรู้จักแกห้าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยใช้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง    
ฝึกใหน้ักเรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม เป็นคณะรู้จักร่วมกันคิดร่วมกนัหารือและร่วมกันวินิจฉัยในการแก้ปญัหา
อุปสรรคต่างๆเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีระบบระเบียบในหมู่คณะอันเกิดจากทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของ โครงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว้คือ สร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง        
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสวงหาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาคน้คว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ถูกต้องไปกฎ การเรียนในหลักสูตรปกติ   ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดงความสามารถของตน   ช่วยกระตุ้น ให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์และมีความสนใจ ที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์   ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นเป็น
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์   ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ นักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกนั ให้มี
โอกาส ท างานใกล้ชิดกนัมากขึ้น   ช่วยสร้างความสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกบั โรงเรียนให้มากข้ึน โรงเรียนได้มี
โอกาสเผยแพร่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน ซ่ึงจะช่วยกระตุ้น ให้ชุมมชนได้สนใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากข้ึน สรุปได้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์มีความส าคัญ และก่อประโยชน์แก่
นักเรียนโดยตรง เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีกบัครูกับเพ่ือน
ร่วมงาน รู้จักท างานอย่างเป็นระบบ ใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้เวลาว่างให้เปน็
ประโยชน์  
          การเขียนเค้าโครงงาน ประกอบด้วยส่วนส าคัญๆ คือ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจารย์ที่
ปรึกษา  ที่มาและความส าคัญของปัญหา ค าถาม/ปัญหา  สมมติฐาน  วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการและอุปกรณ์ในการศึกษา  ขั้นตอนการศึกษา การวิเคราะห์ผล ระยะเวลาใน
การศึกษา/ปฏิทินการศึกษา  งบประมาณท่ีใช้ในการศึกษา และเอกสารอ้างอิง  
 
3. ค าถามเพื่อการพัฒนา  
        ข้าพเจ้ามีวิธีการการพัฒนาวิธีการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดข้ันสูง คือ มีความสามารถในการ      
คิดวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างไร  
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4. รายงานการพัฒนาวิธีการที่ 1 
 

    4.1  ค าถามเพื่อการพัฒนา  
           ถ้าข้าพเจ้าสอนนักเรียนให้ออกแบบการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยวิธีการก าหนด
ตัวอย่างหรือสถานการณ์มาให้ก่อน แล้วสอนหลักการทฤษฏีการเขียนเค้าโครงให้นักเรียน  วิธีการดังกล่าว 
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ซึ่งน าไปสู่การออกแบบและเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพและน าไปใช้ได้จริงได้ หรือไม่ 
 

    4.2  วิธีการพัฒนา 
           ข้าพเจ้า จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว22201 เรื่องการเขียนเค้าโครง
โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เริ่มต้นการพัฒนาด้วยการน าตัวอย่างเหตุการณ์หรือสภาพ
ปัญหา โดยการให้ดูภาพ และ    เล่าสถานการณ์ให้ฟัง เพียงสถานการณ์เดียว แล้วข้าพเจ้าได้สอนหลักการและ
แนวทางการออกแบบเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่าง จากนั้นครูให้ก าหนดตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาร่วมกัน แล้วน าเสนอท าการออกแบบและ
เขียนเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
  
 

    4.3  หลักฐานในการพัฒนา   
          1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว22201 เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
    2. ตัวอย่างการเขียนโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  
   3. การสะท้อนความคิดเห็นของครูในการพัฒนา 
 

    4.4 การวิเคราะห์ผลการพัฒนา 
         ข้าพเจ้ามีความเริ่มมีความหวังขึ้นมานิดหนึ่ง เมื่อพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีของขั้นตอนต่างๆมากข้ึน คือ มีความเข้าใจเกี่ยวการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องถูกต้องมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างในการตั้งค าถาม การตั้งสมมตติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งย่อม
เป็นไปได้ที่นักเรียนแต่ละคนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ทางความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับหลักการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีมากน้อย แตกต่างกัน นักเรียนบางคนมุ่งเน้นแนวทางการหา
ค าตอบทางเดียว แต่อีกคนกลับมีแนวทางการหาค าตอบหลายแนวทาง หรืออาจเกินความสามารถในการหา
ค าตอบก็มี หรือบางคนก าหนดตามท่ีตัวเองรู้มาเท่านั้น และทักษะการใช้ชีวิตและยังคงท่ีต้องมีสิ่งที่ยังเป็น
ปัญหาต่อไปคือ นักเรียนบางกลุ่มมีหลักการแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนออกแบบมานั้น 
แตกต่างกัน คือการออกแบบยังอยู่ในกรอบมากเกินไป ไม่มีความหลากหลายในวิธีการที่จะน าไปสู่การหา
ค าตอบได้ และขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลด้วยเหตุและผลของในแต่ละข้ันตอน เช่น การตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้ง หรือการก าหนดตัวแปรต่างๆยังไม่สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงสาเหตุนักเรียน
บางกลุ่มไม่ได้ศึกษาจากเหตุการณ์จริงด้วยตัวเอง แต่เป็นการรับมาจากครูผู้สอน จากหนังสือต าราเรียนที่ได้มา
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จากการท่องจ าหรือใช้หลักการเปรียบเทียบโดยน าผลที่ได้จากการคาดเดามาเป็นตัวก าหนดในการออกแบบแต่
ละข้ันตอน นักเรียนมีกระบวนการคิดน้อยเพราะบางคน ออกแบบโดยการอ้างอิงจากตัวอย่างหรือใช้หลักการ
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่ืนๆ ส่งผลให้การคิดออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาจากสภาพปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ดังกล่าว ไม่สามารถที่จะน าไปสู่การหาค าตอบได้ และไม่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ 
หรือไม่มีความหลากหลายหรืออยู่ในกรอบมากเกินไป และประเด็นหนึ่งที่พบขณะท าการตรวจสอบหรือ
ประเมินผลเค้าโครงงาน คือนักเรียนบางกลุ่มขาดความละเอียดรอบคอบในการก าหนดตัวแปรที่ต้องควบคุม ซึ่ง
เขียนมา 2-3 อย่าง เหมือนว่านักเรียนยังมองภาพไม่ออกว่าสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันในสิ่งที่ต้องการศึกษา
นั้น หรือมองไม่ถึงสภาพที่เป็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปประสบการณ์ในการท าแบบ
ซ้ าๆหลายๆครั้งจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนอาจมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการได้รับหลักการหรือ
แนวทางในการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเกิดผลที่ว่าความละเอียดรอบคอบและความเชื่อมโยงในแต่ละ
ขั้นตอน วิธีการดังกล่าวอาจไม่ตรงกันและไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
 

    4.5  การสะท้อนความคิด 
          ในตอนนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนโดยการน ารูปภาพให้นักเรียนดูและเล่า
สถานการณ์ให้นักเรียนฟัง ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ให้ความสนใจในรูปภาพที่น ารูปภาพที่น าเสนอเหตุการณ์ เนื่องจาก
กระตุ้นกระตุ้นให้นักเรียนคิด และเกิดข้อสงสัย และปัญหาร่วมกัน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในระยะสั้นๆ 
เท่านั้นแล้ว ข้าพเจ้าสอนหลักการและทฤษฏีแต่ละขั้นตอน แล้วให้นักเรียนร่วมกันคิด  วิเคราะห์ สิ่งที่ได้จาก
ข้อมูลที่มีในตอนนั้นอีกท้ังให้เวลาไปศึกษาข้อมูลจากแห่ลงความรู้อื่นๆ เพ่ิมเติม ถึงแม้ประสบการส่วนใหญ่    
เค้าจะได้จากครูและต าราเรียนเท่านั้น  แนวทางการน าเสนอความคิด วิธีการแก้ไขปัญหา ยังคงอยู่ในกรอบ ที่
ครูและหนังสือมอบให้ไว้  ส่วนอื่นๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของนักเรียนมีน้อย หมายถึงแนวความคิดที่
เพ่ิมเติมที่สารมารถน าไปต่อยอดหรือปรับใช้ในครั้งต่อไป  
        ข้าพเจ้าเริ่มต้นการจัดการสอนโดยการทบทวนเนื้อหา หลักการ วิธีการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์
พร้อมการยกตัวอย่างประกอบการเขียนในแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนฟัง นักเรียนฝึกกระบวนการคิด การแยก
ประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร และการออกแบบการทดลอง พร้อมการน าเสนอต่อ
ครูผู้สอน สิ่งเหล่านี้นักเรียนคุ้ยเคยในการปฏิบัติมาบ้างแล้ว ผลที่เห็น นักเรียนยังคงให้หลักการ การน าข้อมูล
ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เรียนมา แล้วค่อยเขียนออกมาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ 
เป็นการกระท าท่ีไม่ช่วยให้เกิดแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ที่พอจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืนได้  
          แนวทางการพัฒนานักเรียนให้เกิดการคิดเป็นขั้นตอนและจัดล าดับความคิดแล้วให้เกิดความรู้ที่
ตกตะกอน แล้วสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อไป  
 
4. รายงานการพัฒนา วิธีการที่ 2 
    4.1  ค าถามเพื่อการพัฒนา  
           ข้าพเจ้าเริ่มปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้สัมผัสกับเหตุการณ์สภาพจริง หรือ

เหตุการณภ์ายนอกห้องเรียนหรือที่บ้านของนักเรียนเอง แล้วน าสิ่งที่ได้มาร่วมระดมความคิดและออกแบบการ
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เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างแนวทางความคิดที่จะน าไปสู่การเขียนเค้า

โครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่  
 

    4.2  วิธีการพัฒนา 
          ข้าพเจ้าเริ่มสอนโดยการน าวีดีโอพร้อมทั้งภาพประกอบเหตุการณ์นั้นๆ จ านวน 2-3 ลักษณะมาให้

นักเรียนดู แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและตั้งค าถามร่วมกัน ให้ได้มากท่ีสุด และวิเคราะห์

เหตุผลว่าท าไมจึงเลือกปัญหานั้นๆ พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันทั้งห้องว่าปัญหาใดที่น่าจะเป็นประเด็นที่น าไปสู่

การหาค าตอบ  

          หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เพ่ิมแนวทางให้กับนักเรียน โดยการ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต่างคนไปศึกษาสภาพ

ปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ที่นอกห้องเรียนหรือที่บ้านของนักเรียนเอง มาคนละ 1 ปัญหา แล้วน าสิ่งที่ได้มาเล่าสู่กันฟัง

ในกลุ่มตัวเองแล้วเลือกปัญหามากลุ่มละ 1 ปัญหามาน าเสนอและบอกเหตุผลว่าท าไมจึงเลือกปัญหานี้ เพราะ

อะไร ท าไมจึงคิดเช่นนั้น 

          จากนั้น ข้าพเจ้าได้ทบทวนความรู้ หลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามความเป็นจริงที่เราได้ตั้งไว้และชี้แนวทางการไปหาค าตอบได้นักเรียน    

ระดมความคิดเห็นร่วมกันและด าเนินการออกแบบโดยให้เหตุผลในการเขียนในแต่ละข้ันตอนหรือแต่ละส่วนนี้ 

เพราะอะไร โดยข้าพเจ้าร่วมให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ  

         เมื่อกิจกรรมการออกแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์สิ้นสุดลง ข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ออกมาน าเสนอผลการออกแบบหรือน าเสนอเค้าโครรงานวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นได้สรุปผล

ร่วมกันแต่ละหัวข้อ และให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

และข้าพเจ้าสรุปและอภิปราย การออกแบบกิจกรรมในแต่ละหัวข้อทุกกลุ่ม  

    4.3  หลักฐานในการพัฒนา   
          1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ว22201  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

          2. ตวัอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  3. การสะท้อนความคิดเห็นของครูพัฒนา  
 

    4.4 การวิเคราะห์ผลการพัฒนา 
         จากการน าภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอมาน าเสนอเพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสด้วยอวัยวะทั้งห้า ช่วยกระตุ้นให้

นักเรียนมีความสนใจในการเหตุการณหรือปัญหามากข้ึน สามารถช่วยสร้างจินตนาการทางความคิดล่วงหน้าว่า

อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ด้วยตนเอง มีส่วนน้อยที่นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม แต่ถือว่าเป็นการช่วย
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ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือรู้ที่มาของปัญหามากข้ึน เพราะนักเรียนสามารถให้เหตุผลในการ

ตั้งปัญหาและให้แนวทางความคิดท่ีเริ่มมีความสอดคล้องกับปัญหา และนักเรียนพร้อมที่จะโต้ตอบเกี่ยวกับ

เหตุผลในเรื่องตนเองได้กับเพ่ือนๆระหว่างกลุ่มและครูผู้สอน  

 เมื่อข้าพเจ้าได้ปรับวิธีการน าเสนอจากวีดีโอมาเป็นการศึกษาจากสภาพจริงด้วยตนเอง จากนอก

ห้องเรียนหรือที่บ้าน พร้อมน าข้อมูลมาร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันน าเสนอ

แนวความคิดการหาค าตอบ และให้เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตณื นักเรียนสามารถแสดงควมคิดได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้เหตุผลในหัวข้อตนเองได้เหมาะสมมากขึ้น แต่ยังพบปัญหาในนักเรียนบางคนคือ บางคน

ไม่ได้ศึกษาจริงและการศึกษาข้อมูลนั้นต่างคนต่างศึกษามา แล้วมาเลือกหัวข้อที่สนใจเพียงหนึ่งหัวข้อซึ่งจะ

เข้าใจหัวข้อนั้นเพียงคนเดียวในหลุ่มนั้นๆ นักเรียนคนอ่ืนๆในกลุ่มไม่สามารถรับข้อมูลได้ครบถ้วน และอาจเกิด

ความขัดแย้งทางความคิดภายในกลุ่มตนเองบ้าง 

    หลังจากท่ีได้รับการทบทวนแนวทางการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลานั้น นักเรียน

สามารถเข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการเขียน แต่ด้วยเวลาที่ต้องเว้นช่วงกิจกรรมท าให้นักเรียนลืมบาง

เนื้อหาและหลัการไป อทิ เช่น ชั่วโมงแรกรับความรู้และหลักการ ชั่วโมงท่ีสอง นักเรียนวืเคราะห์สถานการณ์

หรือเหตุการณ์ท่ีนักเรียนเตรียมมา หมดคาบชั่วโมงถัดไป(สัปดาห์หน้า) นักเรียนจะลืมเนื้อหา หรือแนวคิด

บางส่วนไปท้ังที่เขียนไว้ก็ตาม เพราะการขาดความต่อเนื่องทางความคิด   

          นักเรียนกลุ่มใดที่ได้ไปศึกษาสภาพปัญหาจริงด้วยตนเอง ครบทุกคนในสถานการณ์เดียวกัน สามารถ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์  ซึ่งน าไปสู่การออกแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ดี อาจขาดเพียงแค่ความ

สมบูรณ์ของเหตุผลในบางขั้นตอนว่าท าไมจึงคิดเช่นนั้น เพราะอะไร ต่อไปจะด าเนินการอย่างไร ถ้าเจอปัญหา

แบบนี้ส่วนกลุ่มที่ไปศึกษาสภาพปัญหาจริงเพียง 1-2 คน หรือไม่ได้ไปผล ผลคือ นักเรียนไม่สามารถท่ีจะพัฒนา

ได้ดี ซึ่งส่วนนี้ จัดว่าเป็นปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป จะต้องหาวิธีการพัฒนาต่อไป 

         นักเรียนน าประสบการณ์ และสิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันน าข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการ

ส ารวจมาร่วมกันวางแผน หาแนวทางในการเขียนได้ดีขึ้น  

   การได้มาซึ่งความสมบูรณ์และความถูกต้องของการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลาย

ปัจจัยหลายอย่าง นอกจากความรู้ ทฤษฏี หลักการ แนวทางในการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว         

สิ่งส าคัญมากไปกว่านั้นคือ ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง คือ การได้ออกส ารวจ ได้สังเกตจากอวัยวะทั้งห้า และ

ได้ร่วมกันแสดงความคิดคิดร่วมกันกับสิ่งๆนั้น ในขณะนั้น หรืออาจได้พบปะ พูดคุย สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

จากบุคคล หรือสิ่งที่เราสนใจศึกษา  
 

การสะท้อนความคิด 
 ขณะที่ข้าพเจ้า มีความหวังในการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
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และการออกแบบการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบเดิม คือ นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลในห้องเรียน รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นการเปิด

โอกาสให้เค้าได้ออกไปส ารวจสิ่งต่างๆ ที่สนใจภายนอกห้องเรียน หรือตามชุมชนบ้านเรือน ที่คิดว่าน่าจะน ามา

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เป็นวิธีที่ให้เค้าได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ตัวเองมากข้ึน  

 ประสบการณ์เหล่านี้ อาจเป็นตัวสะท้อนความนึกคิดในใจของเค้าว่า เค้าควรท า คิดการอย่างไรต่อไป 

เค้าควรตั้งปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรบ้าง ที่ได้ไปพบเจอมา ถ้ามีการปฏิบัติครบทุกคนจริงๆ พวกเค้าเหล่านั้นก็

สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาร่วมกันระดมความคิด วางแผนการออกแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่ในส่วนนี้ที่ข้าพเจ้าสังเกตดู และจากการสอบถามสมาชิกในกลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่ได้

ลงมือส ารวจจริง และบางกลุ่มลงไปส ารวจไม่ครบทุกคน จึงเกิดปัญหาว่า ข้อมูลที่ได้มาไม่เพียงพอหรือไม่

สมบูรณ์ และอีกท้ังสถานที่ส ารวจที่อยู่นอกโรงเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่ม ไม่สามารถไปพร้อมกันได้ อันเนื่องจาก

ระยะเวลา และสถานที่ และระยะทางไม่อ านวยที่ได้ส ารวจพร้อมกัน หรือส ารวจเพียงล าพังคนเดียว ซึ่งไม่ได้รับ

การโต้ตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน หรือไม่ได้รับค าตอบจากข้อสงสัยในขณะนั้น  

 ข้าพเจ้าได้ค้นพบความคิด ในตัวเองว่า การจัดการดังกล่าว ช่วยพัฒนาความคิด ทักษะโดยผ่านการ

วิเคราะห์ข้อมูล จากการส ารวจ ศึกษาจากสถานการณ์จริงที่นักเรียนสนใจไปศึกษาหรือค้นพบโดยบังเอิญ ท าให้

เค้าได้เรียนรู้ เกิดค าถาม จากข้อสงสัยในขณะนั้น ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนเขียนเค้า

โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น แม้ข้อมูลบางส่วนนั้นอาจไม่ได้รับค าตอบจากท่ีส ารวจในขณะนั้นก็ตาม ซึ่งยังคงที่

ข้าพเจ้าจะต้องหาวิธีในการวิธีพัฒนาต่อไป จึงจะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดข้ันสูงเพ่ือวางแผนการ

เขยีนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

รายงานผลการพัฒนา วิธีการที่  3 
 

ค าถามเพื่อการพัฒนา วิธีการที่ 3 
  ถ้าข้าพเจ้า ต้องการพัฒนานักเรียนโดยการให้นักเรียนทุกคนหรือทุกกลุ่มได้ออกค่ายวิทยาศาสตร์ตาม

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส ารวจข้อมูลจริงนอกสถานที่ ให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ 
 

วิธีการพัฒนา วิธีการที่ 3 
 ข้าพเจ้าได้พัฒนาวิธีการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงให้กับนักเรียนของข้าพเจ้า  โดยจัดท า

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 

2558 ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมโกลเด้นแลด์รีสอร์ท ต.ท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา แล้วน านักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือ พัฒนาให้นักเรียน
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เกิดความรู้ ความคิด กระบวนการสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อสร้าง

โอกาสวให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเห็น

ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้  ซึ่งเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายได้  การจัดโครงการครั้งนี้

เริ่มต้นที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการได้สมัครเข้าร่วมโครงการและจัด

แบ่งกลุ่ม เพ่ือส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น คือ แหล่งเรียนรู้ที่หนึ่ง การท าหมี่ตะค ุแหล่งเรียนรู้ที่สองการท าข้าว

หลาม และแหล่งเรียนรู้ที่สาม การศึกษาธรรมชาติป่าไม้ ที่อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แหล่งเรียนรู้ที่สี่ 

คือ การท าดินด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนักเรียนมีเวลาในการศึกษาส ารวจ แหล่งเรียนรู้

ทั้งหมดจ านวน 2 วัน และด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  กิจกรรมการดูดาว การส ารวจศึกษาสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ต่างๆรอบที่พัก โดยนักเรียนมีเวลาเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง ซึ่งก่อนออกเดินทางส ารวจนั้น ข้าพเจ้าได้ปฐมนิเทศ

นักเรียน เช่น การตั้งค าถามล่วงหน้า  เพื่อจุดประกายทางการคิดของนักเรียน กระตุ้นความสนใจให้มากท่ีสุด

และแนวทางในการบันทึกข้อมูลลงในสมุกบันทึกกิจกรรม  

 การได้ออกค่ายครั้งนี้ ข้าพเจ้าเริ่มมีความหวังมากกว่าเดิม เพราะนักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่ส ารวจจริงๆ 

ด้วยตนเอง คือนักเรียนได้สัมผัสกับจากอวัยวะทั้ง 5 และที่ส าคัญคือนักเรียนได้พบปะพูดคุยกับวิทยากรประจ า

แหล่งเรียนรู้นั้นๆ ได้ลงมือศึกาหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม

เกิดความสนุกสนาน เกิดความสามัคคี นักเรียนได้ความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นี้ นักเรียนได้มี

โอกาสเปิดใจรับกับสิ่งที่ไม่เคยสัมผัส ไม่เคยเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันขณะศึกษาและได้สอบถาม

ข้อมูลจากวิทยากรโดยการสัมภาษณ์  นักเรียนได้บันทึกข้อมูล เก็บภาพถ่าย หรือแม้กระทั่งวีดีโอมาไว้ดูในครั้ง

หลัง อีกทั้งบางแหล่งเรียนรู้นักเรียน   ได้น าชิ้นงานของตัวเองท ากลับมาเป็นของที่ระลึก 

    ความสุขของนักเรียนที่ได้รับในครั้งนี้ อาจมีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่ก็คุ้มค่าต่อการลงทุน 

เมื่อกลับจากการส ารวจ 1 วัน เข้าสู่วันที่ 2 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีและความรู้อ่ืนๆ จาก

วิทยากร (ครู) หรือผู้เชี่ยวชาญต่อการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์  ต่อจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกัน 

ระดมความคิดโดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการส ารวจมาร่วมกันวางแผนตามแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ไป 

นักเรียนได้ระดมสมองจัดท าออกมาในรูปผังความคิด หรือขั้นตอนการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ลงใน

กระดาษบรุ๊ฟ พร้อมน าเสนอ และทั้งเขียนลงในใบกิจกรรมเติมรูป ในการน าเสนอเค้าโครงโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของแต่ละกลุ่มนั้น นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ถามในสิ่ง

ที่สงสัย โดยมีครูประจ ากลุ่มได้ร่วมเพ่ิมเติมค าชี้แนะแนวทาง หรือข้อปรับปรุงแก้ไข เค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

พร้อมทั้งให้รางวัลในการน าเสนอด้วย  

     สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการสรุปผล อภิปรายผลกิจกรรมทุกกลุ่ม ครูประเมินการน าเสนอ เพ่ือให้ได้แนวคิด

ทีห่ลากหลาย และแนวทางในการน าไปด าเนินการในขั้นการท าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  
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หลักฐานการพัฒนา วิธีการที่ 3 
 1. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการจัดกิกจรรม 

      2. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

   3. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   4.  ภาพประกอบกิจกรรมการศึกษา ระดมความคิด น าเสนอเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์   

  5.  อื่นๆ เช่น ผลการประเมินกิจกรรม วีดีโอการน าเสนอเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ผล  วิธีการที่ 3 
   จากเดิมท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือน าไปเป็น

แนวทางในการออกแบบเป็นเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อภาพหรือวีโอ  เป็นการสอนที่ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเกิดการเรียนรู้ในหลักการ ทฤษฏี ข้นตอนต่างๆ  แต่ยังขาดการเชื่อมโยงหลักการ

และเหตุผลที่สอดคล้องกัน หรือความคิดนักเรียนยังอยู่ในกรอบ ไม่ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ทางความคิด เพียง

แค่การได้ดูตัวอย่างและเนื้อหาในต าราเท่านั้น  

   ต่อด้วยความที่ว่าการปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้ด้วยการดูหรือศึกษาจากภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ แล

การยกตัวอย่างประกอบจากครูผู้สอน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การคิดเพ่ิมเติมได้เล็กน้อย นักเรียนยังมอง

ไม่ออกถึงความแตกต่างและที่มาของข้อมูล กิจกรรมร่วมกันมีน้อยลงช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพัฒนา

ต่อไป   แล้วก็ได้เพ่ิมความชัดเจนในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีจริงภายนอก

ห้องเรียนและชุมชนหรือที่บ้านนักเรียน  นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น สามารถคิดออกแบบการเขียนเค้าโครง

โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น  แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังพบปัญหาคือความไม่ครบถ้วนของข้อมูล และเวลาไม่

ตรงกันในสมาชิกกลุ่มท่ีจะพัฒนา เวลาอาจไม่เพียงพอที่จะให้เค้าได้ส ารวจอย่างเต็มที่ และท่ีส าคัญคือ การไม่ได้

ค าตอบในสิ่งที่เค้าสงสัยในขณะนั้น จึงเกิดความไม่ชัดเจนในข้อมูลที่ได้มาจริง และในครั้งนี้ได้มีโอกาสที่จะ

พัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์มากข้ึน คือการน านักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 

เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามท้องถิ่นทั้งสี่แหล่งเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการก าหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่มี

ความน่าสนใจ ซึ่งสามารถน าไปสู่แนวทางการหาค าตอบได้ หัวข้อเรื่องมีความชัดเจน ไม่ก ากวม และสื่อถึงสิ่งที่

จะท า จัดได้ว่าอยู่ในระดับดีการตั้งปัญหาซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งได้ดีมีความ

สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาได้ ตรงกับสิ่งที่มองเห็นถึงความต่อเนื่อง เป็นแนวทางท่ีดีในการ

น าไปตั้งจุดประสงค์ และสมมุติฐานการทดลอง การตั้งสมมุติฐานนั้นมีความชัดเจน สอดคล้องกับค าถามและ

ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นแนวทางที่สามารถน าไปสู่การค้นหาค าตอบได้ดี โดยทั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตั้งค าถาม 

และสมมติฐานหลายข้อ แต่เลือกปัญหาหรือสมมติฐานเพียง ข้อเดียวที่ดีที่สุดและท่ีน่าสนใจ กลุ่มละ 1 เรื่อง ที่

เหมาะสมที่สุด ส่วนการก าหนดตัวแปรนั้น นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการออกแบบการทดลอง ซึ่งก าหนด
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ตัวแปรได้ถูกต้องเหมาะสม มีความสอดคล้องเชื่อโยงต่อกัน และตัวแปรควบคุมนั้น นักเรียนสามารถก าหนดได้

ครอบคุลมมีความละเอียดรอบคอบและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม  การก าหนดชุดการทดลอง ชุดควบคุม 

สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ชุด ได้ละเอียดมากข้ึน เกิดความชัดเจนรัดกุม ในการควบคุมให้

เกิดความแตกต่างหรือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบขั้นตอนการทดลองนักเรียนอาจให้ราย

ลพเอียดยังไม่ชัดเจนพอ เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่ก็พอมองเห็นภาพกว้างๆหรือขั้นตอนคร่าวๆ ว่า

เริ่มต้นอย่างไร และจะสิ้นสุดอย่างไร การก าหนดแผนกิจกรรมนั้น บางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือเป็นปีใน

การศึกษา แต่ก็ก าหนดได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง การออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองหรือผลการศึกษา 

สามารถออกแบบได้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการศึกษา การสร้างตารางบันทึกผลหรือข้อมูลได้ครบตาม

กระบวนการ  ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป ได้เข้าใจมากขึ้น  และสุดท้ายคือ การก าหนดผลที่ได้รับจาก

เป้าหมายที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันทั้งทางด้านคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมก าหนด

แนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป  

อีกท้ังยังถึงเห็นความชัดเจนอ่ืนๆเพิ่มเติม ดังนี้ 

     นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ส ารวจข้อมูลจริงๆจากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งก่อให้

นักเรียนได้รับความรู้และข้อสงสัยในขณะนั้นๆได้ครบถ้วน  

   นักเรียนได้สื่อสารร่วมกันระหว่างเพ่ือนในกลุ่มได้เต็มที่ ได้สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการลงมือปฏิบัติ 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและถาวร 

   นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากท่ีได้ไปศึกษากับครูประจ ากลุ่มกับเพ่ือนๆในกลุ่ม เป็น

การลงความคิดเห็นร่วมกัน ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

  นักเรียนมีเวลาได้อยู่กับแหล่งเรียนรู้หรือสิ่งที่สนใจเวลานานๆ ซึ่งท าให้เกิดความคิดที่หลากหลายและ

แปลกใหม่มากข้ึน  

  นักเรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงๆ กับแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เกิดประสบการณ์ทางการปฏิบัติ      

เกิดความภาคภูมิใจในการได้ลงมือท าด้วยตนเอง และได้ชิ้นงานเป็นของตนเองไปเป็นตัวอย่างต่อไป 

    นักเรียนมีเวลาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ข้อสงสัย มีการซักถามไปมาระหว่างครู 

นักเรียน หรือวิทยากร ท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 

    นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมวางแผนออกแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์มากข้ึน และมีเวลาในการ

ออกแบบร่วมกันมากขึ้น งานที่ออกมาจึงมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้รับค าแนะน าจากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ

ประจ ากลุ่มหรือเพ่ือนระหว่างกลุ่มอีกด้วย 

   นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกล้าที่จะแสดงออกมากข้ึน เพราะการได้ออกมาท ากิจกรรมนอกห้องเรียน

นั้น กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาการกล้าแสดงออก 
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   นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มได้เสนอแนะข้อมูล เพ่ิมเติมหรือถามข้อมูลที่ยังสงสัย 

     การประเมินผลงานหรือชิ้นงานในขณะที่น าเสนอและรางวัลมีการให้ก าลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้

นักเรียนเกิดความสุขและความประทับใจ ความภาคภูมิใจในการท างานและเป็นแรงผลักดันให้ก าลังใจเข้า

รว่มงานอย่างเต็มที่  

   เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่ม ความผูกพัน จากกิจกรรมที่ท าร่วมกันท าให้รู้ถึงความอดทน มี

วินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ เห็นใจผู้อ่ืน เสียสละและตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

   ท าให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของแต่ละบุคล เห็นถึงความถนัดของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน  

   เกิดชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เกิดผังแนวความคิดที่เป็นขั้นตอน เกิดแผนการจัดกิจกรรมหรือ

เค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์มากข้ึน ทุกข้ันตอนของการออกแบบมีความเป็นเหตุเป็นผล มีข้อมูล

และข้อเท็จจริงรองรับเสมอ ที่ไม่ได้คิดหรือจินตนาการขึ้นมาเอง มีความสอดคล้องในกระบวนการของแต่ละ

ขั้นตอน มีความน่าเชื่อถือในหลักการ แนวความคิดมากข้ึน   เพราะผ่านการคัดกรองจากครูและวิทยากรประจ า

กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

   สรุปคือ ข้าพเจ้ามีความสามารถในการพัฒนาวิธีการคิดวิเคราะห์ข้ันสูง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน

เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาดังนี้  นักเรียนทุกคนหรือทุกกลุ่มได้มีโอกาสออกค่าย

วิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูลตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้ส ารวจข้อมูลจริงนอกสถานที่ก่อให้เกิดประสบการณ์จริง

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่  

จากค าถามดังกล่าว ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือมายืนยัน ดังนี้ 

   1. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   2.  ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   3.  ภาพประกอบการท ากิจกรรม 

    4. วีดีโอการน าเสนอเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ 

   จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ข้าพเจ้ารู้จักค าว่า “ประสบการณ์”(Experience) จริง น าไปสู่การคิด 

(Thinking)  ก่อเกิดกระบวนการที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลง (Change)  การแลกเปลี่ยน (Share) น าไปสู่ความ

แปลกใหม ่(New)  และหลากหลาย (Diversity) 6 ค า นี้ ท าให้ข้าพเจ้าสามารถน าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด

ขั้นสูงเพื่อออกแบบการท าเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการศึกษาสภาพปัญหาจริงด้วยตนเองจากการ

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

 

การสะท้อนความคิด แบบท่ี 3 
  ความคิดของข้าพเจ้า ครั้งแรก ก่อนน านักเรียนไปออกค่ายรู้สึกว่ากังวล    กลัวว่าสิ่งที่เราตั้งใจ 
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เป้าประสงค์นั้นจะไม่เกิดผล กลัวการเกิดปัญหาระหว่างการออกค่าย แต่ความคิดเหล่านั้นก็ได้หายไป เมื่อ

หลังจากท่ีออกค่ายเสร็จสิ้นลง  ความคิดตอนนี้คือ เกิดความสุขในใจที่อธิบายออกมาไม่ได้  สิ่งที่เราท าไปเกิดผล

จริง และบางสิ่งเกิดข้ึนมากกว่าที่คิดไว้ รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักเรียนได้ เพราะสิ่งที่เกิด คือ

นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงที่สามารถเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดี  คือ มีการก าหนด

หัวข้อหรือชื่อเรื่องที่มีความน่าสนใจ ซึ่งสามารถน าไปสู่แนวทางการหาค าตอบได้ หัวข้อเรื่องมีความชัดเจน ไม่

ก ากวม และสื่อถึงสิ่งที่จะท า ถือได้ว่าอยู่ในระดับดี การตั้งปัญหาซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งได้ดีมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาได้ ตรงกับสิ่งที่มองเห็นถึงความ

ต่อเนื่อง เป็นแนวทางที่ดีในการน าไปตั้งจุดประสงค์ และสมมุติฐานการทดลอง การตั้งสมมุติฐานนั้นมีความ

ชัดเจน สอดคล้องกับค าถามและปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นแนวทางที่สามารถน าไปสู่การค้นหาค าตอบได้ดี โดยทั้งนี้

นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตั้งค าถาม และสมมติฐานหลายข้อ แต่เลือกปัญหาหรือสมมติฐานเพียง ข้อเดียวที่ดีที่สุด

และท่ีน่าสนใจ กลุ่มละ 1 เรื่อง ที่เหมาะสมที่สุด ส่วนการก าหนดตัวแปรนั้น นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการ

ออกแบบการทดลอง ซึ่งก าหนดตัวแปรได้ถูกต้องเหมาะสม มีความสอดคล้องเชื่อโยงต่อกัน และตัวแปรควบคุม

นั้น นักเรียนสามารถก าหนดได้ครอบคุลมมีความละเอียดรอบคอบและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม  การ

ก าหนดชุดการทดลอง ชุดควบคุม สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ชุด ได้ละเอียดมากขึ้น เกิด

ความชัดเจนรัดกุม ในการควบคุมให้เกิดความแตกต่างหรือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบ

ขัน้ตอนการทดลองนักเรียนอาจให้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนพอ เพราะต้องใช้เวลาในการออกแบบ แต่ก็พอ

มองเห็นภาพกว้างๆ หรือขั้นตอนคร่าวๆ ว่าเริ่มต้นอย่างไร และจะสิ้นสุดอย่างไร การก าหนดแผนกิจกรรมนั้น 

บางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือเป็นปีในการศึกษา แต่ก็ก าหนดได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง การออกแบบ

ตารางบันทึกผลการทดลองหรือผลการศึกษา สามารถออกแบบได้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการศึกษา การ

สร้างตารางบันทึกผลหรือข้อมูลได้ครบตามกระบวนการ  ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป ในการประเมิน

แบบประเมินเขียนและการน าเสนอเค้าโครงงาน พบว่านักเรียนบุคลิกภาพและจังหวะการพูดน้ าเสียง ใช้ถ้อยค า

เหมาะสมชัดเจน เข้าใจง่ายอยู่ในระดับดีมาก สื่อที่ใช้ในการประกอบการน าเสนอนั้น มีความเหมาะสม น่าสนใจ 

สวยงามอยู่ในระดับดีมาก ข้อมูลที่น ามาอ้างอิง แหล่งข้อมูลมาประกอบมีความน่าเชื่อถือครบถ้วนบางส่วน ใน

ระดับดีมาก ความเข้าใจในเนื้อหาและการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับดี การเขียนที่มาและความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ และสมมุติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา วิธีการด าเนินงาน การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ผลได้ดี ถือว่าอยุ่ใน

ระดับดี ความเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาในการศึกษา และความเป็นไปได้ของโครงงานที่จะท าอยู่ใน

ระดับดี และความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงานอยู่ในระดับดีมาก และสุดท้ายคือ การก าหนดผลที่ได้รับจาก

เป้าหมายที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันทั้งทางด้านคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมก าหนด

แนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป อีกท้ัง ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
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กิจกรรมโดยรวม ด้านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

    ครู/วิทยากร  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 

     ข้าพเจ้าสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง โดยวิธีการศึกษาสภาพปัญหาจริงด้วยตนเอง  

จากการจัดกิจกรรมออกค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการน าไปออกแบบจัดท าเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

มากขึ้น เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบเจอกับสถานการณ์จริงหรือศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง การรับ

ข้อมูลมีความครบถ้วนมากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่นั้นๆด้วยตนเอง ซึ่งประการณ์โดยตรงนี้

สามารถน าไปสู่การก าหนดปัญหาที่ดีและน าไปสู่การออกแบบการวิธีการแก้ปัญหาที่มีประโยชน์สูงสุดด้วย  
    

5.  ข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนความคิด  
          จาการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า การพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด  

การวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนั้น แหล่งเรียนรู้ จากสภาพจริงภายนอกห้องเรียน และรับข้อมูลที่

ถูกต้องครบถ้วน เป็นส่วนที่ส าคัญในการท าให้นักเรียนสามารถออกแบบหรือเขียนเค้าโครงโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้ดี และเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดีจะให้แนวทางน าปสู่การท าโครงงานที่มีประสิทธิภาพ

ด้วย  

6.  การสะท้อนความคิดขั้นสูง 
     จุดเริ่มต้นของข้าพเจ้า ในการท าวิจัยในครั้งนี้ คือปัญหาที่พบขณะท าการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่อง การศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ พืชและเซลล์สัตว์และรายวิชาวิทยาศษ

สตร์3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 เรื่อง การทดสอบสารอาหาร เมื่อท าการทดลองเสร็จ ข้าพเจ้า

ก าหนดให้นักเรียนออกแบบการทดลองและสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง จากนั้นให้ส่งตัวแทนมาน าเสนอผล

การทดลองร่วมกันอภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียน และเพ่ือหาข้อสรุปวิเคราะห์ผลร่วมกัน  

   จากการตรวจสอบการเขียนรายงานการทดลอง นักเรียนบางกลุ่มตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับปัญหา

หรือสถานการณ์ การก าหนดตัวแปรยังขาดความครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับสมติฐาน การออกแบบตาราง

บันทึกผลการทดลองไม่ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล การสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการ

ทดลอง นักเรียนยังพบความคาดเคลื่อนในหลักการ 

   จากปัญหาที่พบดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปรับแนวทางการสอนต่อไป คือเพ่ิมเติมการอธิบาย หลักการและ

ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน การก าหนดตัวแปรต่างๆ  การออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการ

ทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง พร้อมยกตัวอย่างให้ดู แต่ไม่แน่ใจผลว่า ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้
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ในครั้งต่อไป นักเรียนจะจ าได้หรือไม่ เพราะช่วงเวลาในการที่จะได้ท ากิจกรรมค่อนข้าง ทิ้งช่วงห่างกัน 

   ดังนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในการพัฒนาความรู้ ให้กับนักเรียน คือ การหาวิธีสอนนักเรียนให้มี

หลักการคิดวิเคราะห์ การออกแบบการทดลองที่มีความสอดคล้อง และแนวทางในการบันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลองร่วมกัน จึงมีแนวคิดในการปรับวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด 

วิเคราะห์มากข้ึน และสามารถออกแบบทดลองหรือการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น 

       ด้วยปัญหาที่พบดังกล่าว จึงน าไปสู่ค าถามท่ีว่า ข้าพเจ้ามีวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ขั้นสูงได้อย่างไร เพ่ือที่จะน าแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการทดลอง และเขียนเค้าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพได้ ไม่อยากสอนเพียงแค่การศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น เพราะมันเป็นการปิดก้ัน

ทางความคิดของนักเรียน นักเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนอะไรอ่ืนๆ อีกนอกจากที่ครูและหนังสือต ารามอบให้ 

ความคิดนักเรียนอาจอยู่ในกรอบที่แคบๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      ณ ตอนนี้ความชัดเจนเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากได้ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะการคิดข้ันสูง มาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริงด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้

พบปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เค้าสนใจด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการจุดประกายทางความคิดของ

นักเรียนให้เกิดความหลากหลายทางด้านการคิดและการออกแบบ พบความแปลกใหม่ทางความคิดและแนว

ทางการพัฒนาความคิดท่ีดีขึ้น นักเรียนสามารถค้นพบปัญหา ค าถามและข้อสงสัย จากประสบการณ์โดยตรง ที่

มีความส าคญอย่างยิ่งตามแนวคิดของ อัลเบิร์ด ไอสน์ไต กล่าวว่า “กระบวนการตั้งปัญหาที่ดี ย่อมส าคัญกว่า

การแก้ปัญหา” เพราะการแก้ปัญหาเป็นการท าตามขั้นตอนหรือทฤษฏีที่คนอ่ืนท าไว้ ในการน าไปออกแบบและ

เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ การตั้งปัญหาที่ดีนั้น ต้องเกิดจากจินตนาการทางความคิด

การคิดวิเคราะห์ที่มีเหตุผลที่ดีพอ ซึ่งเหตุผลที่ดีต้องมาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการศึกษาจากสภาพจริง

และอาศัยหลายๆ แนวทางความคิดร่วมกัน 

      อย่างไรก็ดี การจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี คือ สิ่งที่มีความส าคัญมากท่ี

คอยสนับสนุนที่คอยกระตุ้น และพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสิ่งแปลกใหม่ กับสิ่งๆนั้น 

อีกท้ัง นักเรียนที่มีความสุข สนุกสนานกับสิ่งที่ท าย่อมส่งผลให้เกิดการคิดสิ่งใหม่ๆท่ีดี การได้ลงมือท าหรือศึกษา

ด้วยตนเองนั้น ย่อมเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างงามต่อชีวิตเค้า ที่จะเก็บไว้ในใจตลอดไป หรือที่เรียกว่า ความรู้

แบบยั่งยืน การเปิดโอกาสทางความคิด ให้นักเรียนแสดงความสามารถหรือแสดงออก ให้เค้ามีบทบาทมากข้ึน

ในกิจกรรมใดๆ ย่อมท าให้เค้ารู้สึกว่ามีคุณค่าในชีวิตตัวเองมีคุณค่าในสังคมเพ่ือนและคนรอบข้าง เค้าจะมีพลัง

ในการตั้งใจท าสิ่งๆนั้นอย่างเต็มที่และเต็มใจ และอะไรก็ตามที่ท าด้วยด้วยความเต็มใจและมีความสุขสิ่งๆนั้น

ย่อมออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ นั่นคือความจริงที่ควรจะปรากฏขึ้น เมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าใน

ตนเองแล้ว มันคือก าลังใจหรือพลังในการสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไปในอนาคต รางวัลหรือค าชมเชยก็เป็นส่วนหนึ่ง
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ในความส าเร็จของงานที่เค้าท า แต่ที่ส าคัญกว่านั้น คือคุณค่าทางจิตใจ 

     เมื่อผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุขทางใจ ที่เห็นภาพอันน ามาซึ่งความส าเร็จที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และได้มากกว่านั้นคือ การได้ครอบครองใจของนักเรียน จากใบหน้าที่มีความสุข ในการท า

กิจกรรมและชิ้นงานที่ออกมาที่เป็นแบบผันตรง ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจมีปัญหาเพียงน้อยนิด แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ 

      กิจกรรมครั้งนี้ ทั้งครูและนักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆได้รับประสบการณ์อันล้ าค่า ที่ไม่มีในห้องเรียน 

และข้าพเจ้าได้ถามนักเรียนว่า นักเรียนอยากให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการออกค่ายลักษณะนี้ต่ออีกหรือไม่ 

ค าตอบที่ได้รับก็คือ อยากให้มีทุกๆเดือน นี่คือค าตอบที่ได้จาก การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  

      ท้ายที่สุดนี้ สิ่งส าคัญยิ่ง ที่ข้าพเจ้าได้พบคือ ประสบการณ์ในชีวิต เพราะคือเป็นสิ่งที่ช่วยสอนให้

ข้าพเจ้ารู้จักการความผิดพลาดที่ผ่านมา และช่วยสอนให้เราเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นในครั้งต่อไป ยิ่งมี

ประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่ สิ่งที่เกิดข้ึนตามมา คือความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์จะเกิดควบคู่กับตัว

เราตลอดไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวข้าพเจ้าเอง ยังมีความมุ่งมั่นที่จะน าหลักการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

ไปต่อยอดในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและตอบรับกับสมมติฐานต่อไป  
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                                                     ภาคผนวก 
 

          1. แผนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

          2. แผนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศษสตร์ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 

  3. การสะท้อนความคิดเห็นของครูในการพัฒนา  จ านวน 2 ชุด 
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    ภาคผนวก  (1) 

                                          หลักฐานในการพัฒนา วิธีการที่ 1-2 
          1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ว22201  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

          2. ตวัอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

    3. การสะท้อนความคิดเห็นของครูพัฒนา 

  4. แบบบันทึกผลการประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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        ภาคผนวก  (2) 

                                          หลักฐานการพัฒนา วิธีการที่ 3 
 1. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการจัดกิจรรม 

      2. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

   3. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

          4. แบบประเมินการน าเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

   5. ภาพประกอบกิจกรรมการศึกษา ระดมความคิด น าเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์   

  6.  อ่ืนๆ เช่น ผลการประเมินกิจกรรม วีดีโอการน าเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 



                            อนุทินสะท้อนความคิด 
                                                                                             ผู้เขียน  นางสุภิน  ผิวสา  
                                                                                         วันที่  11  กันยายน 2556 
 
 
   ในคาบเรียนที ่ 1-2 ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ในวันจันทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ห้อง 1 นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการทดลอง เรื่อง การทดสอบสารอาหาร โดยกิจกรรมนี้ได้จัดให้นักเรียน 
ท าการทดลองเป็นกลุ่มๆละ5 คน โดยนักเรียนท าการศึกษาขั้นตอนการทดลองจากหนังสือเรียนและร่วมกัน
ออกแบบการทดลอง ร่วมกันวางแผนการทดลองเป็นกลุ่ม แล้วท าการทดลองจนเสร็จ จากนั้นข้าพเจ้าให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลการทดลองด้วยตนเอง น าสิ่งที่ได้มาสรุปลงในกระดาษบรุ๊ฟ จากนัน้ให้น าไปติดที่
ผนังห้อง และร่วมกันน าเสนอผลการทดลองร่วมกัน สลับกันน าเสนอ และอภิปรายร่วมกัน และเพ่ือหา
ข้อสรุปวิเคราะห์ผลร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกันประเมินการน าเสนอ 
   เมื่อเข้าสู่กิจกรรมข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างอาหารที่มาทดสอบ แล้วถามนักเรียน จากนั้น
นักเรียนจับคู่ตอบค าถาม แล้วร่วมอภิปรายค าตอบร่วมกัน  และชมวีดีทัศน์เรื่องการตรวจสอบสารอาหาร
แล้วสรุปประเด็นส าคัญๆที่ได้จากการฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม จากนั้น ข้าพเจ้าได้
ทบทวนความรู้ หลักการเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง แล้วให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
ร่วมกัน และเริ่มกิจกรรม จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการทดลอง ขณะท ากิจกรรมนักเรียนมีค าถาม ถามครู
หลายค าถาม ครูได้อธิบายเพิ่มเติม ในการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการท า
กิจกรรมนาน เช่น ใช้เวลาในการออกแบบการทดลอง การบันทึกผล สรุปผลการทดลอง  และน าเสนอผล
การทดลอง ค่อนข้างมาก เมื่อถึงช่วงที่มีการอภิปรายและสรุปผล สังเกตพบว่า การออกแบบการทดลอง 
และการายงานผลการทดลอง  
   ในการตรวจสอบการเขียนรายงานการทดลอง นักเรียนบางกลุ่มตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ การก าหนดตัวแปรยังขาดความครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับสมติฐาน การ
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไม่ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล การสรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง นักเรียนยังพบความคาดเคลื่อนในหลักการ 
   จากปัญหาที่พบดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ปรับแนวทางการสอนต่อไป คือน าตัวอย่างการออกแบบการ
ทดลอง และการรายงานผลการทดลองมาให้นักเรียนศึกษา และฝึกให้นักเรียนได้เขียนรายงานการทดลอง
อีกรอบในการท าการทดลองครั้งต่อไป 
   ดังนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในการพัฒนาให้กับนักเรียน คือ การหาวิธีใดที่จะพัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ ต่อการออกแบบการทดลองที่มีประสิทธิภาพต่อไป     
   ข้าพเจ้าจึงมีค าถามว่า “ ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ือการออกแบบการทดลองที่มีคุณภาพในทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ”   

 



ภาพแสดงกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
 



ภาพแสดงกจิกรรมการเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพแสดงกจิกรรมการเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ การระดมความคิดการจัดท าเค้าโครงวิทยาศาสตร์ 
และน าเสนอเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพแสดงกจิกรรมการเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ ผลงานการน าเสนอเค้าโครงวทิยาศาสตร์ 
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