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บทคัดย่ อ
การวิ จัยในครั ง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ วิช าวิ ทยาศาสตร์ เรื่ องดิน และ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ ทักษะวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เรื่ อง ดิน โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน การเลือกตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจบั ฉลากหมู่เรี ยน
เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านยาวี -ห้ วยโป่ ง จานวน 20 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2561 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน แบบทดสอบวัดความรู้
เรื่ องดิน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ ทักษะวิทยาศาสตร์ ขนั ้ บูรณาการ สถิติที่ใช้ ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการวิ จัย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ดิน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรี ยนมีพัฒนาการทางทักษะวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 7.3 คะแนน จาก 1.9
คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การจัด การเรี ยนรู้ แ บบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน
ทักษะวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ
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Abstract
The purpose of this research were compare the achievement and compare of
integrated process skills for grade 2 students based on soil properties by project-based
learning. The sample in this research was grad 2 students in the second semester of academic
years, 2018 amount 20 students of Banyawi-Huay Pong School. The instrument used in the
study were lesson plan by project-based learning, achievement test on soil properties, and
integrated process skills test. The data gained were analyzed for mean, standard deviation and
t-test score. The findings of this research are that students have been achievement higher than
the previous level of statistical significance 0.05 and students have been developed integrated
process skills that they had increase average score 7.3 from 1.9 of statistical significance 0.05.
Keywords: Project-Based Learning, Achievement, Integrated Process Skills
บทนา
การจัดการเรี ยนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูมีบทบาทหน้ าที่ของการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรี ยนให้ เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็ นคนไทย 4.0 ที่มีคณ
ุ ภาพนัน้ ครูจาเป็ นต้ องนาแนวคิด
วิธี ก าร กระบวนการหรื อ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ใ หม่ๆ มาใช้ ใ นการจัด การเรี ย นรู้ ในการแก้ ปั ญ หา หรื อ พัฒ นา
การเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนและการเรี ยนการสอน
มี ประสิ ท ธิ ภ าพดียิ่ ง ขึน้ นัก เรี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ อ ย่างรวดเร็ วมี ประสิทธิ ผลสูง กว่าเดิม เกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยนด้ วยนวัตกรรมเหล่านัน้ และประหยัดเวลาในการเรี ยนได้ อีกด้ วย รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ สาหรั บนักเรี ยนยุคใหม่ครู ควรเรี ยนรู้ สิ่ง ใหม่ ๆ และเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติพ ร้ อมทัง้ เชิ ญ ชวนให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ ครูเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์การทางานและร่วมแบ่งปั นประสบการณ์
กับนักเรี ยน ผลักดันให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และประยุกต์ใช้ ความรู้ ด้ วยตนเอง จนเกิ ดเป็ นการสังเคราะห์
องค์ความรู้เกิดขึ ้นโดยตรงในตัวนักเรี ยน ซึง่ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ที่ยงั่ ยืน และภาคภูมิใจในตนเอง
พร้ อมที่จะพบกับโจทย์การเรี ยนรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา การเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนได้
นาความรู้ไปลงมือปฏิบตั ใิ นชุมชน หรื อท้ องถิ่น จะเป็ นการกระตุ้นสร้ างแรงบันดาลใจให้ อยากเรี ยน นาไปสู่
การกระตือรื อร้ นที่จะสืบค้ นรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาโต้ แย้ งหรื อสนับสนุนกับสมมติฐาน สร้ าง
เป็ นกระบวนทัศน์ ใหม่แทนของเดิม การเรี ยนรู้ แบบนี เ้ รี ยกว่า Project-Based Learning: PBL (ส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย [สพฐ.], 2559, 9)
การเรี ย นรู้ โดยอาศัย “โครงงาน” เป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย นสามารถเลื อกวิ ธี การได้
หลากหลายวิธีเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคาตอบ เช่น การศึกษาหาความรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลึกซึ ้งการศึกษาเชิง
สารวจ การสร้ างสรรค์ หรื อประดิษฐ์ สิ่งต่างๆ การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้ างทฤษฎี
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ขึน้ มาใหม่จ ากการทดลองโดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และการสร้ างสิ่ ง ที่ ก ระตุ้น ได้ ดี คื อ
การเลือกสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ ้นในโลกหรื อในสังคม เอามาเป็ นโจทย์ให้ ทาโครงงานเพื่อหาคาตอบ โดย
“โครงงาน” เป็ นการบูรณาการความรู้ และลงมื อทาหรื อ ค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (คณะมนุษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 2557, 12)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั ้ พื น้ ฐานและขัน้ บูรณาการเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกระบวนการเรี ยนรู้ และหลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบนั
นักเรี ยนมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการอยู่ในระดับต่า เพราะในการจัดการเรี ยน
การสอนของครู ไ ม่ไ ด้ ส่ง เสริ ม ให้ นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นจริ ง และนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จริ ง สอนเพียงเนื ้อหาให้ นกั เรี ยนได้ จดจา แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ นกั เรี ยน
นาสิ่งที่เรี ยนรู้ ไปใช้ ได้ จริ งได้ จึงส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้ จริ ง
นั ก เรี ย นขาดการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี ก ระบวนการ ส่ ง ผลให้ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ า
ซึ่งการขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน มีผลต่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
กล่าวคือ การสอนวิทยาศาสตร์ จึง ควรให้ นักเรี ยนได้ รับทัง้ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ส่วนเนื อ้ หา
ความรู้ และควรฝึ กทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ให้ แก่นักเรี ยนไปด้ วยในเวลา
เดียวกัน กระบวนการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ควรเป็ นการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ย น
มิ ใ ช่ ก ารสอนที่ เ ป็ น การถ่ า ยทอดความรู้ จากครู แ ต่เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว แต่ เ ป็ นการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น
ด้ วยวิธีการที่หลากหลายและเกิดขึ ้นได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ (กัลยกร สร้ อยมะโน, 2556) โดย ปวัลย์รัตน์
สุวรรณโคตร (2559) กล่าวว่า การพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นจุดเน้ นส าคัญที่ ครู
วิทยาศาสตร์ ต้องตระหนัก เนื่องจากเป็ นตัวชี ้วัดว่า ผู้เรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
หรื อ ไม่ นัน้ จะต้ อ งพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ก ไทย ทัก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ขัน้ บูร ณาการประกอบด้ ว ย ทัก ษะการก าหนดและควบคุม ตัว แปร การตัง้ สมมติ ฐ าน
การก าหนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การทดลอง การตี ค วามหมายข้ อมู ล และการลงข้ อสรุ ป
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานที่ต้องมี
ความชางนาญ ในการแกปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์มากสุด เพื่อนาไปสู่การแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั ้ บูรณาการนีเ้ ป็ นการส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนสามารถดางเนินการแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเกิ ดการสัมฤทธิ์ ผลมากน้ อย
เพียงใดนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ผู้ดาเนินการจะมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากน้ อยเพียงใด ดังนันทั
้ กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการจึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จาเป็ นในการใช้ แสวงหาความรู้
และแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สถาบันส่ง เสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท., 2556) กล่าวว่า ในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อนาไปสู่
การค้ นหาความรู้ จากการตรวจสอบ หรื อการทดลอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยโครงงานเป็ นฐาน ให้
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ผู้เรี ยนได้ ตรวจสอบความรู้พื ้นฐาน ใช้ จินตนาการ ศึกษาค้ นคว้ า สารวจ ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ออกแบบการแก้ ปัญหา ทาให้ นกั เรี ยนสามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้ ในการแก้ ปัญหาชีวิตประจาวัน
การจัดการเรี ยนที่ทาให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยน (รัตน์ดาวัล
วรรณปะเถาว์ และประสาท เนืองเฉลิม, 2560, 137-147)
จากผลการสังเกตการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านยาวี -ห้ วยโป่ ง จานวน
20 คน หลังจากที่ได้ ทดลองสอนในรูปแบบที่หลากหลายมาแล้ ว พบว่านักเรี ยนไม่มีทกั ษะในการแก้ ปัญหา
และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ ซึ่งเป็ นทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อศึกษาความเป็ นจริ งของธรรมชาติที่เกิดขึ ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู ยงั ขาด
การฝึ กทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ นกั เรี ยนไม่เกิดการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนมีการจดจา ท่องจาจากเนือ้ หามากกว่าการค้ นคว้ าหาความจริ งด้ วยตนเอง จาก
ปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว และควรได้ รับการแก้ ไข
จึงได้ จดั ทาวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องดิน โดยใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน ( Project
based learning) เพราะในเนื ้อหาเรื่ องดินมีความสอดคล้ องกับหลักสูตรท้ องถิ่นที่ทางโรงเรี ยนได้ จดั ขึ ้นเพื่อ
พัฒ นานักเรี ยนให้ มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณ ภาพการดารงชี วิต โดยพยายามใช้
ทรัพยากรในท้ องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ บนพื ้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ของตนเอง และในการสอนในรู ปแบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ ให้ สูงขึน้ และมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์
มากขึน้ เพื่อจะเป็ นแนวทางในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ น่าสนใจ และนักเรี ยน
สามารถแก้ ปัญหาได้ เอง จากการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนา
ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งดิ น ของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
สมมุตฐิ านของการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานมี ผ ลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องดิน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
1. การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง ดิน
2. แผนการจัดการความรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
3. ใบความรู้ เรื่ อง กาเนิดดิน, ลักษณะทางกายภาพและเคมีของดินและการใช้ ประโยชน์ และ
การปรับปรุงคุณภาพดิน
4. ใบงาน
5. แบบประเมินพฤติกรรม
6. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขัน้ บูร ณาการ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
7. แบบทดสอบความรู้ เรื่ อง ดิน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องดิน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านยาวี-ห้ วยโป่ ง จานวน 2 หมูเ่ รี ยน จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนบ้ านยาวี -ห้ วยโป่ ง จ านวน 20 คน โดยใช้ การสุ่ม แบบ
หมูเ่ รี ยน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการและ
แบบทดสอบวัดความรู้เรื่ องดิน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ใช้ เวลาในการทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้สอน จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน ที่ผ่านการตรวจ
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ วว่าสามารถนามาใช้ ในการวิจยั ได้ การจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน
3 แผน ใช้ เวลา 7 ชัว่ โมง
เมื่ อ สิ น้ สุ ด การจั ด การเรี ยนรู้ ตามก าหนดแล้ ว ท าการทดสอบหลั ง เรี ยนกั บ นั ก เรี ยน
โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนั ้ บูรณาการและแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่ องดิน ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วว่า
สามารถนามาใช้ ในการวิจยั ได้
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ตรวจและนาคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จากแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงและแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่ องดิน ที่ได้ ไปวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
หลังจากการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็ นฐานทัง้ 3 แผน จานวน 7 ชัว่ โมง นักเรี ยนจะได้
เรี ยนรู้ ตามขัน้ ของโครงงาน คือ ขัน้ ที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้ อเรื่ องที่จะทาโครงงาน ขัน้ ที่ 2 การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ขันที
้ ่ 3 การจัดทาเค้ าโครงของโครงงาน ขันที
้ ่ 4 การลงมือทาโครงงาน ขันที
้ ่ 5 การเขียน
รายงาน และขัน้ ที่ 6 การแสดงผลงาน และอี ก ทัง้ มี ค วามสามารถในการใช้ ทัก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ขัน้ บูร ณาการทัง้ 5 ทัก ษะ ได้ แ ก่ ทัก ษะการตัง้ สมมติ ฐ าน ทัก ษะการก าหนดนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบตั กิ าร ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องดิน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน จานวน 3 แผนรวม 7 ชัว่ โมง มีคา่ ความเที่ยงตรง โดยประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยแต่ละแผนมีค่ามาตราส่วนประมาณค่าอยู่ในระดับ 0.67 – 1.0 ซึ่ง
แผนการสอนทังหมด
้
3 แผน ในเวลา 7 ชัว่ โมงของการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน ไม่นบั รวมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรี ยนนอกเวลาเรี ยน โดยผู้สอนให้ เวลาในการทาโครงงานรวมทัง้ หมดจนครบการสอนทัง้ หมด 3
แผน รวมการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองนอกห้ องเรี ยน เป็ นเวลา 1 เดือน โดยแผนการสอนที่ มีการจัดการเรี ยน
การสอนที่ต่อเนื่องกันตังแต่
้ แผนที่ 1 ถึงแผนที่ 3 โดยยึดกระบวนการของการทาโครงงานเป็ นฐานของ
การจัดทาแผนการสอน และเรี ยงล าดับของการพัฒ นาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร การตังสมมติ
้
ฐาน การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การทดลอง
การตีความหมายข้ อมูลและการลงข้ อสรุป ดังนี ้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาสาระและมาตรฐานกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ทราบผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ศึกษาสาระการ
เรี ยนรู้
2. ศึกษาคู่มื อการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ความสัม พันธ์
ระหว่างเนื ้อหา สาระสาคัญ แนวคิดหลัก และตัวชี ้วัด ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และเวลาที่ใช้ ใน
การจัดการเรี ยนรู้
3. ศึกษาเนื ้อหา จากหนังสือและเอกสารคู่มือการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง ดิน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนื ้อหาในการสอน โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และ
มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่ อง กาเนิดดิน จานวน 2 ชั่วโมง โดยการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบ
โครงงานเป็ นฐาน ในแผนการสอนนี ้นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดดิน องค์ประกอบของดิน
ชนิดของดิน และลักษณะทัว่ ไปของดิน โดยจุดเน้ นของแผนนี ้จะอยูท่ ี่ขนน
ั ้ าของครู โดยครูจะทาหน้ าที่เป็ นผู้
ชวนให้ นกั เรี ยนร่ วมกันนาเสนอเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากดิน เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของดิน
และเห็ นการใช้ ประโยชน์ จ ากดินในอาชี พ หรื อสิ่ง แวดล้ อ มใกล้ ตัว ให้ เห็นถึ ง ปั ญหาต่าง ๆ ที่ เ กิ ดจาก
การกระทาของการที่มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากดิน เพื่อเป็ นแนวทางในขันสรุ
้ ปที่จะให้ นกั เรี ยนได้ เลือกหัวข้ อ
โครงงานที่เกี่ยวข้ องกับดินที่ตนเองสนใจ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนนี ้
นักเรี ยนมีความสามารถในการระบุปัญหา และความสามารถในการสืบค้ นหาข้ อมูล
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดินและการใช้ ประโยชน์
จ านวน 3 ชั่ว โมง โดยการจัด การเรี ย นรู้ รู ป แบบโครงงานเป็ น ฐาน แผนการสอนที่ 2 จะเชื่ อ มโยงกับ
แผนการสอนที่ 1 คือเมื่อนักเรี ยนมีองค์ความรู้เรื่ องการกาเนิดดิน ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของ
ดิน และการใช้ ประโยชน์ ครูจะให้ นกั เรี ยนนาความรู้ในห้ องเรี ยนไปผสมผสานกับความรู้ที่นกั เรี ยนได้ ศกึ ษา
มาจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อโครงงานมาร่ วมกันจัดทาโครงงานในขันที
้ ่ 3 การจัดทาเค้ าโครงของ
โครงงาน ขันที
้ ่ 4 การลงมือทาโครงงาน และขันที
้ ่ 5 การเขียนรายงาน ซึ่งหลังการจัดการเรี ยนรู้ ในแผนนี ้
โดยมี ค รู ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาทัง้ ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น นัก เรี ย นจะมี
ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั น้ บู ร ณาการ 4 ทัก ษะ คื อ ทั ก ษะ
การตังสมมติ
้
ฐาน ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะ
การทดลอง
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพดิ น จ านวน 2 ชั่ว โมง โดยการจัด
การเรี ยนรู้รูปแบบโครงงานเป็ นฐาน ในขันที
้ ่ 6 การแสดงผลงาน ซึ่งหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนนี ้ นักเรี ยน
จะมีความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ คือ ทักษะการตีความหมาย
ข้ อมูล ในแผนการสอนที่ 3 นี ้หลังจากที่นกั เรี ยนได้ ทาโครงงานของตนเอง จนได้ ข้อมูลด้ านคุณสมบัติของ
ดินและชนิดของดินในชุมชนที่นักเรี ยนทาการทดลองในโครงงานแล้ ว นักเรี ยนก็จะนาข้ อมูลที่ได้ มาหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดินที่พบในชุมชน โดยการนาองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน
และแนวทางของโครงการหลวงด้ านการอนุรักษ์ ดนิ มาใช้ ในการแก้ ไขปัญหา
นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องดิน ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน
โดยแบบประเมินผู้วิจยั เป็ นผู้สร้ างขึ ้นเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความสอดคล้ องของเนื ้อหาโดย
การหาค่า IOC โดยค่าจะต้ องมากกว่า 0.5 ขึ ้นไป
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แบบทดสอบการเรี ยนรู้
1. แบบทดสอบการเรี ยนรู้ เรื่ องดิน จานวน 1 ชุด รวม 20 คะแนน แบ่งเป็ น 2 ตอน
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กลุม่ สาระวิชาวิทยาศาสตร์
1.2 ศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างแบบทดสอบผลการเรี ย นรู้ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์
1.3 สร้ างแบบทดสอบ เรื่ อง ดิน แบบปรนัยและอัตนัย ลักษณะของแบบทดสอบมี 2 ตอน
ซึ่งในแบบทดสอบจะประกอบไปด้ วยข้ อสอบที่ใช้ วดั ความรู้ วัดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรี ยน ให้ ครบทัง้ 3 ด้ าน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลื อก จานวน 15 ข้ อ 15 คะแนนซึ่ง ใช้
ทดสอบก่อน-หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบทดสอบอัต นัย 3 ข้ อ รวม 5 คะแนนซึ่ ง ใช้ ทดสอบก่ อ น -หลั ง
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
2. นาแบบประเมินที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และวัดผลทางการศึกษา
จ านวน 3 ท่ า น ค านวณหาค่ า IOC และคั ด เลื อ กข้ อที่ ป ระเมิ น ที่ มี ค่ า IOC ตั ง้ แต่ 0.50 ขึ น้ ไป
โดยแบบทดสอบมีคา่ มาตราส่วนประมาณค่าอยูใ่ นระดับ 0.67 – 1.0
แบบทดสอบความสามารถ
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
2. วิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขนสู
ั ้ งที่จะประเมิน กาหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนน
3. สร้ างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
เรื่ อง ดิน เป็ นแบบทดสอบอัตนัย 5 ข้ อ รวม 10 คะแนน ซึ่ง ใช้ ทดสอบก่อน-หลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานเป็ นฐาน
4. นาแบบประเมินที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และวัดผลทางการศึกษา
จานวน 3 ท่าน คานวณหาค่า IOC และคัดเลือกข้ อที่ประเมินที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั คือ Dependent sample t-test
ผลการวิจัย
ผลจากการทดสอบวัดความรู้ ผู้เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่ อวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน จานวน 3 แผน รวมทังหมด
้
7 ชัว่ โมง แสดงผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลก าร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผลสั ม ฤท ธิ์ ท างก าร เ รี ย น ข อ งนั ก เ รี ย น จาก แ บ บ ท ด สอ บ
การวัดความรู้ เรื่ องดิน ระหว่างก่อนและหลังการได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน

n
20

9.05

S.D.
3.76

หลังเรี ยน

20

15.36

4.08

X

t

sig

9.17

0.00*

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < 0.05
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังจากที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.36
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.08 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนที่จะได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.76 เมื่อนาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบมาเปรี ยบเทียบกันด้ วย t-test Dependent พบว่า ค่า t เท่ากับ 9.17
แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องดิน สูงกว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ต่ากว่า 0.05
การทดสอบความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ องดิน ทาการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั ้
บูรณาการของนักเรี ยนด้ วยแบบทดสอบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั ้ บูรณาการของ
นักเรี ยนก่อนและหลัง แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเทีย บความสามารถในการใช้ ท ัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
ขัน้ บูรณาการของนักเรี ยนจากแบบทดสอบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ
เรื่ องดิน ระหว่างก่อนและหลังการได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ

n

X

S.D.

t

sig

ก่ อนเรียน
หลังเรี ยน

20
20

1.90
7.30

1.73
2.10

12.01

0.00*

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < 0.05

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องดินโดยใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
Development of Achievement and Integrated Science Process Skills of
Mattayomsuksa 2 Students Based on Soil Properties by Project-based Learning

167

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ หลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังจากที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.10 ส่วนค่าเฉลี่ยของ
คะแนนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนที่จะได้ รับการจัดการเรี ยนรู้มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.90 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.73 เมื่ อนาค่าเฉลี่ ยของคะแนนทดสอบมาเปรี ยบเทียบกันด้ วย t-test Dependent
พบว่า ค่า t เท่ากับ 12.01
ผลการดาเนินโครงงานของนักเรี ยนตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โครงงานเป็ นฐานจากการ
ดาเนินโครงงานของนักเรี ย นเป็ นเวลาการเรี ยนรู้ ในห้ อ งเรี ยน 7 ชั่วโมง ไม่ร วมการเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเอง
นอกเหนือเวลาในชัว่ โมงเรี ยน เป็ นเวลาในการดาเนินโครงงานของนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 1 เดือน แสดงภาพของ
ของการดาเนินกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการสอนที่ สะท้ อนให้ เห็นกระบวนการดาเนินโครงงานของ
นักเรี ยน และพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบโครงงานเป็ นฐาน (PBL) เรื่ องดิน ส่งผลให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 มี ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่ อนเรี ยน โดยมี คะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึน้ เป็ น 15.36 คะแนน ซึ่ง
คะแนนจะมาจากแบบทดสอบที่ประกอบไปด้ วยข้ อสอบปรนัยจานวน 15 ข้ อ และอัตนัย 3 ข้ อ ที่ประกอบ
ไปด้ วยการวัดผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณสมบัติของดิน ชนิดของดิน แหล่งกาเนิดดิน และชันดิ
้ น แบบทดสอบ
ผลการเรี ยนรู้ ด้ านการประยุกต์ใช้ ในด้ านของการปรั บปรุ ง สภาพดิน ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
กระบวนการสารวจ การแปรผลข้ อมูลจากการวิเคราะห์ดนิ
2. การจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบโครงงานเป็ นฐาน (PBL) เรื่ องดิน ส่งผลให้ การใช้ ทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคะแนน
เฉลี่ ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการเพิ่ม ขึน้ เป็ น 7.30 คะแนน ที่ เป็ นนักเรี ยน
สามารถอธิบายลักษณะของชันหน้
้ าตัดดิน คุณสมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน ผ่านกระบวนการ
ทาโครงงานของนักเรี ยนที่มีการสารวจแหล่งดินในชุมชน และทาการเก็บตัวอย่างดินตามกระบวนการ
สารวจและเก็บตัวอย่างดินในการออกแบบการดาเนินโครงการของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม และนามาทาการ
ทดลองในห้ องปฏิบตั ิการและบันทึกผลการทดลอง เพื่อการรายงานคุณสมบัติของดิน และศึกษาข้ อมูล
เพื่ อการปรั บปรุ งสภาพดินตามคุณสมบัติของดินตัวอย่างที่ พ บในแต่ละกลุ่ม นามาจัดทาเป็ นรายงาน
เพื่อการนาเสนอ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องดิน ระหว่างก่อน และหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ น
ฐานของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน ได้ คะแนน
เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 9.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.76 หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน นักเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 15.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
4.08 และมีคา่ t เท่ากับ 9.17 ดังนันนั
้ กเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เรื่ องดิน โดย
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่า
กว่า 0.05 ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ โดยโครงงานตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานความเชื่ อมั่นในศักยภาพการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนภายใต้ หลักการจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ท้ องถิ่น การจัดการเรี ยนรู้โครงงานอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งสอนให้ นกั เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
และแก้ ปั ญ หาได้ (วราภรณ์ ตระกูล สฤษดิ์ , 2551) การจัด การเรี ย นรู้ โดยโครงงานต้ อ งเน้ น และให้
ความสาคัญที่ตวั นักเรี ยน โดยมุ่งให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
มีความสมดุลทังด้
้ านจิตใจ ร่ างกาย ปั ญญา และสังคม เป็ นผู้ร้ ูจกั คิดวิเคราะห์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ประดับพร ตระกูลสฤษดิ์ (2547) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยโครงงาน เรื่ องสิ่งแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ กลุ่มสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิตชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลัง เรี ยนเพิ่ม ขึน้ จากก่อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญที่ ระดับ 0.01 นอกจากนี ้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ทิพวรรณ ชุ่มเชื ้อ (2548) ได้ ศึกษาการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ องธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สอนโดยวิธี
สอนแบบโครงงานของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่า ผลการเรี ยนรู้เรื่ องธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่
สอนโดยวิธี ส อนแบบโครงงานก่อนเรี ยนหลัง เรี ยนแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
คะแนนหลังการเรี ยนที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อนการเรี ยน นอกจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้ วยแบบทดสอบแล้ วผู้วิจยั ยังได้ มีแบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรี ยน โดยจากการเรี ยนรู้
เรื่ องดิน ผู้สอนได้ นาคลิปวิดีโอการปรับสภาพดิน และการอนุรักษ์ ดินในโครงการแกล้ งดิน และโครงการ
หญ้ าแฝก มาให้ นกั เรี ยนได้ รับชมเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เพื่อการแก้ ไข
ปั ญหาเรื่ องดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงได้ นาองค์ความรู้ทางปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นได้ เองในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาดินเปรี ย้ ว
และได้ พืชศาสตร์ กบั ชีววิทยามาใช้ ประโยชน์จากรากของหญ้ าแฝกในการแก้ ไขปั ญหาดินถล่ม ผลจากการ
จัดการเรี ยนรู้ทาให้ นกั เรี ยนเกิดจิตสานึกรักในสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และจากการรายงานผลเพื่อเสนอ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาดินตัวอย่างที่นกั เรี ยนศึกษาได้ มีการนาแนวทางจากโครงการทัง้ 2 ที่ยกตัวอย่าง
มาประกอบในทุกกลุ่มที่นาเสนอ ผลการทางานเป็ นทีมและได้ เรี ยนรู้ ปั ญหาของชุมชนที่ตนเองอยู่ของ
นักเรี ยน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการศึกษาค้ นคว้ า และการทาโครงงานให้ สาเร็ จ เนื่องจาก
ดินเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมทัง้ ผู้ปกครองของนักเรี ยนเองที่มากกว่า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บูรณาการ
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ร้ อยละ 95 เป็ น เกษตรกร ท าให้ นัก เรี ย นมี ทัศ นคติที่ ดี ต่อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจากสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ ไขปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม และการทาอาชีพได้
2. ผลการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้
บูรณาการ เรื่ องดิน ระหว่างก่อน และหลัง การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน ได้ คะแนนเฉลี่ย X( ) เท่ากับ 1.9
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.73 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน นักเรี ยนได้
คะแนนเฉลี่ย ( X) เท่ากับ 7.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.1 ค่า t เท่ากับ 12.01 ดังนัน้
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
เรื่ องดิน โดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (PBL) เป็ นการส่งเสริ มนักเรี ยนให้
รู้ จักการแสวงหาความรู้ ได้ ทากิ จ กรรม พัฒ นาทักษะกระบวนการและสามารถประยุกต์ความรู้ มาใช้
ในการแก้ ปัญหาได้ เพราะการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนศึกษา
ค้ นคว้ าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ตรงและรู้ จกั นาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาจึงเป็ นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นทักษะที่
สาคัญ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ ได้ ค รบถ้ วนยิ่ ง ขึน้ กว่า การเรี ยนในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามปกติอี ก ทัง้ ยัง ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพัฒ นาเจตคติท างวิ ท ยาศาสตร์ ส่ง ผลให้ นัก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ
วิทยาศาสตร์ และนักเรี ยนสามารถเข้ าใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของไชยยันต์ จรู ญเสาวภกิจ (2550) ได้ ศกึ ษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการ
ของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ กิจ กรรมการเรี ยนรู ปแบบโครงงานพบว่า นักเรี ยนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการหลังเรี ยนโดยรวมและเป็ นรายด้ าน 5 ด้ าน สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมนัสชนก อุดมดี (2550) ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
และเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1 ได้ รับการสอนโดยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและ
หลังเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนมี ความแตกต่า งกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเจตคติต่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนและเป็ นแนวทางใน
การทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ควรนาวิธีการสอนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (PBL) ไปใช้ กับเนือ้ หาอื่น เพื่อศึกษาว่าวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั ้ รณาการของนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรมีเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
(PBL) กับรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบอื่นเพื่อศึกษาความก้ าวหน้ าของผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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