
 

 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการผู้บริหารโรงเรียนทําวิจัย 

สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจยั 

มิถุนายน 2555 



คํานํา 

 โครงการผู้บริหารโรงเรียนทําวิจยั สกว. ได้รบัการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ภายใต้ภารกิจพัฒนาการเรียนการสอน ทีจะทําให้นักเรียนในพืนทีเก่ง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ โรงเรยีนในพนืทเีป้าหมาย คอื โรงเรยีนในจงัหวดัสงขลา สตูล พทัลุง 
ตรงั และนครศรธีรรมราช  ซงึอยูใ่นภาคใตต้อนกลาง เชอืมสองฝงัอา่วไทยและอนัดามนั  
 โครงการผูบ้รหิารโรงเรยีนทําวจิยั เป็นโครงการสนับสนุนทุน 60,000 บาทต่อโครงการ 
เพอืใหผู้อ้ํานวยการโรงเรยีนและครูนําทุนนีไปทําวจิยัและพฒันาการเรยีนการสอนใหด้ขีนึ จนได้
ความรู ้ทสีามารถนํามาถ่ายทอดใหผู้อ้นืหรอืโรงเรยีนอนืนําไปใชต่้อได ้ สอืทใีชถ่้ายทอดงานวจิยั คอื 
บทความวิจยัทีรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี  และรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ซึงเหมาะสําหรบัให้
นกัศกึษาคร ู     
 โครงการนีเป็นแรงกระตุน้จากภายนอก เพอืใหผู้อ้ํานวยการโรงเรยีนและครูสามารถเรยีนรู้
และทาํวจิยัเป็น  จนเขา้ใจและใชว้จิยัเป็นเครอืงมอืในการพฒันาการเรยีนการสอนในชนัเรยีน  

แต่ผลจากงานวจิยัของสองรุ่น พบว่า มคีวามสําเรจ็ไม่มาก เนืองจากโครงสร้างของการ
บรหิารภายในโรงเรยีน ทไีม่เออืต่อการฝึกฝนและพฒันา ครูตดิกรอบรปูแบบวจิยั  แมโ้รงเรยีนจะมี
ครเูก่งกท็าํอะไรไดไ้มม่าก เพราะงานวจิยัตอ้งการจตินาการ และคดินําคนอนืไมใ่ชค่ดิตาม   
 หลงัจากได้อ่านรายงานวจิยัแล้ว พบว่า ครูยงัไม่เขา้ใจกระบวนการสร้างความรู้ ซึงต้อง
อาศยัการแปลความหมายจาก “ปรากฏการณ์และขอ้มลู” แต่ตดิอยูก่บังานพฒันาซงึมองเหน็เพยีง
ปรากฏการณ์ แต่ไมรู่ว้า่มคีวามสมัพนัธห์รอืปจัจยัอะไรกาํกบัอยูเ่บอืงหลงั    
 วธิกีารอ่านบทความวจิยั จะเรมิจากการมองหา “ความรูใ้หม่” ซงึอาจอยู่ในผลการทดลอง 
และสรุปผล  จากนันจงึพจิารณา “ความน่าเชอืถอื” ของความรูน้ัน ว่าใชป้รากฏการณ์และขอ้มูล
อะไรบ้างในการสงัเคราะห์และสรุป  มหีลกัฐานเพยีงพอหรอืไม่  ถ้าไม่พบความรูใ้หม่แสดงว่ายงั
ไมใ่ชง่านวจิยั  
 ความใหม่อาจปรากฏอยู่ในหลายลกัษณะ เช่น ความรูเ้ดมิจากวธิกีารใหม่ อนันีเป็นความ
ใหมใ่นวธิกีาร   ปรากฏการณ์เดมิในบรบิทใหม ่อนันีเป็นความใหมเ่ชงิบรบิท และไดป้รากฏการใหม ่  

ในการศกึษา เราใชน้ักเรยีนเป็นวสัดุวจิยั ดงันันทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรม จงึเป็นเสา
หลกัของความรูเ้ดมิ ทจีะเป็นพนืฐานของการทาํวจิยัในแต่ละครงั 
 ผลการวจิยัของ 9 โรงเรยีนและประสบการณ์ทไีดใ้นครงันี  ทาํใหพ้บว่า การพฒันาการเรยีน
การสอนในโรงเรยีนตอ้งเน้นและใหค้วามสาํคญักบักลุ่มครแูกนนํามากกว่าผูอ้าํนวยการโรงเรยีน  ใน
การพฒันาระบบจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขนึ  ผอ.เป็นเพยีงผูส้นับสนุนระบบไม่ใช่
บงัคบัระบบตามความเหน็ แต่ต้องอาศยัขอ้มูลและความรูแ้ทนความเหน็ในการพฒันา จงึจะทําให้
การศกึษากา้วหน้าขนึ 
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การสอนประดิษฐข์องเล่นทางวิทยาศาสตรพื์นบา้นของโรงเรียนวดัสวนพล 
 

นวลใย  สทุธพิทิกัษ*์   
โรงเรยีนวดัสวนพล อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

*Email: nounyaisut@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
   

  การวจิยัครงันีมวีตัถุประสงค์ เพอืจดัการเรยีนรู้
การประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านในการ
พฒันาเจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนโรงเรียนวดั
สวนพล กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
ได้แก่  ครู  7 คน  ผู้บริหาร  1  คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 7 คน ภูมิปญัญาท้องถินและผู้ปกครอง
นกัเรยีน 12 คน ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน และนกัเรยีน 69 คน 
ในภาคเรยีนท ี2 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนวดัสวน
พล เครอืงมอืวจิยัทใีช ้ ไดแ้ก่ 1) คู่มอืการสอนประดษิฐ์
ของเล่นทางวทิยาสาสตร์พนืบ้าน 2) ของเล่นทาง
วทิยาศาสตรพ์นืบา้นตน้แบบ 3) แบบสมัภาษณ์ 4) แบบ
วดัเจตคติ 5) แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ และ 6) 
แบบทดสอบความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS for 
Windows ในสถติพินืฐาน และทดสอบค่าท ี(t- test) แบบ
Dependent Samples และวเิคราะห์เนือหา (content 
analysis) จากผลการสมัภาษณ์ นําค่าสถติิทไีด้เสนอใน
รูปตาราง แปลผลประกอบการบรรยายซึงผลการวิจยั 
พบว่า  การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ  SWIPPACA 
สามารถขบัเคลอืนใหเ้กดิการพฒันาการสอนประดษิฐข์อง
เล่นทางวทิยาศาสตร์พนืบ้านของโรงเรยีนวดัสวนพลได ้
โดยมขีองเล่นทางวทิยาศาสตรพ์นืบ้านต้นแบบและคู่มอื
การสอนเป็นสอืให้ครูทงัโรงเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตระหนัก เห็นคุณค่า รู้และเข้าใจ ร่วมใจกันพัฒนา
รูปแบบการสอนประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์
พนืบา้นโดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถนิจํานวน 2 คนใชร้ปูแบบ
การสอนแบบใชต้วัแบบจาํนวน 2 คน ใชร้ปูแบบการสอน
โดยโครงงานวทิยาศาสตรจ์ํานวน 1 คน ใชก้จิกรรมค่าย
จํานวน 1 คน ส่วนระดบัชนัปฐมวยั ใช้รูปแบบการสอน
แบบดู เล่น ทํา นําความสุข ส่งผลใหห้ลงัสอนนักเรยีนมี
เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ความคดิสรา้งสรรค ์ความรูแ้ละ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูกวา่ก่อนสอนอยา่ง
มนียัสาํคญัทรีะดบั .05 

1. บทนํา   
 

  โรงเรยีนวดัสวนพล สงักดัสํานักงานเขตพนืที
การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราชเขต 1 หมู่ท ี2  
ตาํบลกาํแพงเซา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ปี
การศกึษา 2553 นักเรยีน 84 คน ผูบ้รหิาร 1 คน คร ู7 
คน บรบิทของชุมชนรอบโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นกงึเมอืง
กงึชนบท การคมนาคม  การสอืสารสะดวก  ผูป้กครอง
นักเรยีนส่วนใหญ่จบการศกึษาชนัประถมศกึษาปีท ี6 มี
อาชพีหลกั คอื การทําสวนผลไม ้ทาํสวนยางพารา  และ
ปลูกผกั ดา้นสภาพปญัหาและสาเหตุของปญัหาทพีบใน
โรงเรยีนวดัสวนพลทตีอ้งดําเนินการแกไ้ข อย่างเร่งด่วน  
คอื ผลการทดสอบของสาํนักทดสอบการศกึษาแห่งชาต ิ
(O-NET) ชนัประถมศกึษาปีท ี6 ปีการศกึษา 2551  มี
ค่าเฉลียร้อยละ 51.46 ซึงตํากว่าค่าเฉลียร้อยละระดบั
เขตพนืทกีารศกึษา คอื 54.88 และตํากว่าค่าเฉลยีรอ้ย
ละระดับประเทศ คือ 51.68 โรงเรียนวัดสวนพลได้
พฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 
2552 แต่มคี่าเฉลยีร้อยละ 47.83  ผลสมัฤทธติํากว่าปี
การศึกษา  2551  เมอืเปรยีบเทียบกบัระดบัเขตพนืที
การศกึษาและระดบัประเทศพบว่า  สงูกว่าค่าเฉลยีรอ้ย
ละระดับเขตพืนทีการศึกษา  คือ 9.21 และสูงกว่า
ค่าเฉลยีรอ้ยละระดบัประเทศ คอื 43.22 แสดงใหเ้หน็ว่า
ในปีการศกึษา  2552 นักเรยีนทวัประเทศมผีลสมัฤทธิ
วชิาวทิยาศาสตร์ตําลง  ทสีําคญัผลสมัฤทธดิงักล่าวไม่
บรรลุเป้าหมายทโีรงเรยีนตงัไว ้คอื คา่เฉลยีรอ้ยละ 75 ที
ผลเป็นเช่นนีเนืองมาจากโรงเรยีนไม่มคีรูทีจบวชิาเอก
วิทยาศาสตร์ ครูทีสอนวิทยาศาสตร์จบแนะแนวเพือ
การศกึษาแต่ผา่นการอบรมดา้นการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์จงึมคีวามรู ้เขา้ใจและสอนไดใ้นระดบัหนึง
ซงึไมเ่หมอืนกบัครทูจีบวทิยาศาสตรโ์ดยตรงประกอบกบั
โรงเรยีนไม่มหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เมอืมกีาร
ประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรจ์งึมคีะแนน
ตํามาก นอกจากสภาพปญัหาและสาเหตุของปญัหาที
พบเชิงประจกัษ์แล้ว  ผู้วจิยัได้ศึกษาภูมหิลงั รวบรวม
ข้อมูล  สํารวจตรวจสอบ  และศึกษาศักยภาพการ
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ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พืนบ้าน  โดยการ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒทิมีคีวามรูค้วามสามารถเกยีวกบั
ก า รพัฒน าก า ร เ รีย นก า ร สอนวิท ย าศ าสต ร์   มี
ประสบการณ์ดา้นการบรหิารสถานศกึษาและมคีวามเตม็
ใจให้ความคิดเห็นในเรืองวิจัย พบปจัจัยทีเป็นกลไก
สําคญัทีส่งผลต่อการพฒันาทางวิทยาศาสตร์  คือ คร ู
ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง ส่วนคุณลักษณะทีควรเร่ง
พฒันาใหก้บัเดก็ คอื เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ ความคดิ
สร้ า งสร รค์ท า งวิทยาศาสตร์  ความรู้ แ ล ะทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซงึการพฒันาการสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องให้
นักเรียนมีเจตคติวิทยาศาสตร์ก่อน ทีสําคัญเนืองจาก
นักเรียนในระดบัประถมศึกษายงัมีพฒันาการทางด้าน
สติปญัญาอยู่ในขันปฏิบัติการรูปธรรมเป็นส่วนมาก  
ดังนันโรงเรียนวัดสวนพลมีความสนใจการสอนการ
ประดษิฐข์องเล่นทางวทิยาศาสตรท์เีป็นลกัษณะของเล่น
พืนบ้านทีเป็นรูปธรรมของการเรียนปนเล่น โดยใช้
หลกัการทางวทิยาศาสตร ์ซงึอาศยัการมสีว่นรว่มของทุก
ฝา่ยทเีกยีวขอ้งทงัจากทางบา้น โรงเรยีน และสงัคม เช่น  
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นําชุมชน ภูมิปญัญาท้องถิน คร ู 
และนกัวชิาการเขา้มารว่มพฒันาจะทาํใหผู้เ้รยีนตระหนัก 
รักวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นทาง
วทิยาศาสตร ์ เมอืฝึกมาก ๆ โดยเน้นของเลน่ไทยทหีา 
วสัดุได้ในท้องถนิ และมภีูมปิญัญาสอนหรอืทุกฝ่ายช่วย
คดิค้น  โดยนักเรยีนมสี่วนร่วมในการจดัหา จดัทํา และ
พฒันา  ตลอดจนกําหนดวิธีเล่น ทําให้ได้ของเล่นทาง
วิทยาศาสตร์พืนบ้านทีเป็นผลผลิตทีเป็นรูปธรรม มี
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ทีส่งเสริมความรู้ ความคิด
สรา้งสรรค์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และสงิ
สุดทา้ยทเีกดิคอื  เสรมิสรา้งเจตคตทิางวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนไดโ้ดยไมรู่ต้วั 
 
2. วิธีการวิจยั 
 

         กิจกรรมที 1 : การศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา 
  เรมิด้วยการศึกษาภูมิหลงัจากผลการทดสอบ
ของสาํนักทดสอบการศกึษาแห่งชาต ิ(O-NET) วเิคราะห์
ปจัจยัทสี่งผลต่อการพฒันา สงัเคราะห์แนวคิดและแนว
ทางการพฒันาการสอนประดษิฐข์องเล่นทางวทิยาศาสตร์
พนืบา้นดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คนทมีคีวามรู้

และประสบการณ ในประเดน็ดงันี 1) คุณลกัษณะสําคญั
ทางวิทยาศาสตร์ในปจัจุบันทีเห็นว่าจําเป็นต้องมี 2) 

ความรู ้ทกัษะ หรอืเจตคตทิคีวรเร่งพฒันาให้แก่เดก็ 3) 
กิจกรรมทีใช้ในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 4) 
ขอ้เสนอแนะในการจดักจิกรรมทางวทิยาศาสตรส์าํหรบั
เด็ก แล้วจัดประชุมระดมความคิด (นักวิจัย ครู ภูมิ
ปญัญาและตวัแทนชุมชน 20 คน) เพอืสรุปกจิกรรมหลกั
ในการทําวิจยัตามโครงการสอนประดิษฐ์ของเล่นทาง
วทิยาศาสตรพ์นืบา้นของโรงเรยีนวดัสวนพล  
        กิจกรรมที 2 การพฒันาทกัษะการสอนของคร ู
  กจิกรรมนีไดจ้ดัการเรยีนการสอนตวัอยา่งเรอืง
การสอนประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านที
หลากหลาย  เพอืช่วยใหค้รูโรงเรยีนวดัสวนพลได้เลอืก
นําไปใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของตน  จัด
กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร ์จดักจิกรรมยอ้นอดตีของเล่น
พนืบ้านวนัวานยงัหวานอยู่สู่วถิีชวีติเศรษฐกิจพอเพยีง  
ซงึมคีน 3 วยัเขา้ร่วมกจิกรรม คอืคนชรา เดก็/เยาวชน
(นักเรียนโรงเรียนวดัสวนพล) และคนวยัทํางาน การ
พฒันาทกัษะการสอน ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นหวัหน้า
โ ค ร งก า ร ไ ด้ ใ ช้ ก า รบริห า ร จัด ก า รด้ ว ย รู ป แบบ  
SWIPPACA (นวลใย  สุทธพิทิกัษ์,  2552: 100)  ซงึม ี 
8  ขนัตอนดงันี  คอื  (1) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของคร ูS 
(Self Learning) จากของเล่นทางวทิยาศาสตรพ์นืบา้น
ตน้แบบทจีดัทาํโดยภมูปิญัญาทอ้งถนิ จาํนวน  32  ชนิด 
และคู่มือการสอนประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์
พนืบ้านทเีป็นเอกสารแนะนําของเล่น  วธิกีารประดษิฐ ์ 
และหลกัการทางวทิยาศาสตรท์รีวบรวมโดยผูว้จิยั เพอื
เป็นสอืและแหล่งเรยีนรูก้ารสอนวทิยาศาสตรใ์นดา้นต่าง 
ๆ พร้อมทกัษะการประดษิฐ์ทสีอดคล้องกบัวถิีชวีติและ
บรบิทของนักเรยีน (2) ครทูุกคนทุกฝา่ยปฏบิตังิานเรอืง
เดยีวรว่มกนัทงัโรงเรยีน  W (Whole School)  (3)  เน้น
ใหค้รมูปีฏสิมัพนัธ์ซงึกนัและกนั I ( Interaction) ใน
ระหว่างการพฒันาโดย (4) ครูทุกคนมสี่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และพัฒนาการสอนประดิษฐ์ของเล่นทาง
วทิยาศาสตรพ์นืบา้น  P (Participation) ของผูเ้รยีน (5) 
การพัฒนาการ เ รียนการสอน เ ป็ น ไปอย่ า ง เ ป็ น
กระบวนการทีมีจุดเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนมีเจตคต ิ
ความคดิสรา้งสรรค์ ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์P (Process and Product) (6) มกีารนํา
ประสบการณ์เดมิไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาสรา้งสรรค์
ใหม่ A (Application) เพอืสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งรปูแบบ
การสอนเพือพัฒนาผู้ เ รียน  (7 )  มีการตรวจสอบ
ประเมนิผล C (Check) และ (8) นําผลการประเมนิไป
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ปรบัปรุงพฒันา A ( Action) ใหไ้ดม้าซงึสาระการเรยีนรู้
การประดิษฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์พนืบ้านและการ
จดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนวดัสวนพล 
        กิ จ ก ร ร ม ที  3 ก า ร พัฒ น า ข อ ง เ ล่ น ท า ง
วิทยาศาสตรพื์นบ้านต้นแบบและคู่มือการสอน  
  กจิกรรมนี เรมิจากการสาํรวจของเล่นพนืบา้นที
ประดษิฐ์จากวสัดุในท้องถนิ  แล้วร่วมกนัจดัทําของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านต้นแบบพร้อมคู่มือการสอน
ประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตรท์ปีระกอบดว้ยชอืของ
เล่น วสัดุอุปกรณ์การทํา วิธีการประดิษฐ์/วิธีเล่นและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นมีทังหมด 5 
ประเภท  32 ชนิด แลว้สมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีน
วัดมะม่วงสองต้นทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลมา
ปรบัปรงุ พฒันาเพอืใหผู้เ้ชยีวชาญไดพ้จิารณา ตรวจสอบ
อกีครงั แล้วนําไปใช้กบัครู นักเรยีนโรงเรยีนวดัสวนพล 
พร้อมสมัภาษณ์ครูทงัหมดเพือสรุปผลการพฒันา และ
นําไปจัดนิทรรศการเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาได้
ตลอดเวลา 
         กิจกรรมที 4 พฒันารปูแบบการสอน 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีดี คือ 
สามารถทาํใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์ในเวลา
ทพีอเหมาะ และใชง้บประมาณไมม่าก  ดงันันในการวจิยั
ครังนี  โรงเรียนได้ให้ครูทุกคนคิดรูปแบบการสอน
ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านของตนเอง 
แล้วทดลองใช้สอนกบักลุ่มตวัอย่างละ 5 - 17 คน 
หลงัจากสอนเสรจ็  ผูว้จิยัสมัภาษณ์คร ูเรอืง รปูแบบการ
สอนของครูแต่ละคนเพือสรุปเป็นรูปแบบการสอน
ประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์พนืบ้านของโรงเรยีน
วดัสวนพล 
         กิจกรรมที  5  ประเมินผลสัมฤทธิการสอน
ประดิษฐข์องเล่นทางวิทยาศาสตรพื์นบ้าน 
  กจิกรรมนีไดป้ระเมนิผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
ด้วยการวัด เ จตคติ  วัดความคิดสร้ า งส รรค์ท า ง
วทิยาศาสตร ์ ทดสอบความรูแ้ละทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์นําผลการวดัและทดสอบ มาวเิคราะห์ด้วย
สถิติพนืฐาน และเปรยีบเทยีบคะแนน เฉลยีก่อนสอน - 
หลงัสอนโดยใชส้ตูร  t – test  แบบ Dependent 
Samples 
 
 
 

3. ผลการวิจยั 
 

  โรงเรยีนวดัสวนพลโรงเรยีนได้ศึกษาภูมหิลงั
จนพบศกัยภาพในชุมชนว่าม ีภูมปิญัญาท้องถินทชี่วย
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ตามบริบท  เช่น  มีไม้ไผ ่
มะพรา้ว ระกํา ผลไม ้ยางพารา ทนํีาสว่นประกอบมาทํา
ของเล่นพนืบ้านสามารถนํามาพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
เรอืงการสอนประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตรพ์นืบา้น
ใหก้บัเดก็ไดถ้งึ 32 ชนิด จงึไดเ้ชญิภูมปิญัญาทอ้งถนิ 
และคณะผู้วจิยัจดัทําของเล่นพนืบ้านต้นแบบและคู่มอื
การสอนขนึ นําไปทดลองใช้ แล้วนํามาพฒันาปรบัปรุง
ใช้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพล พบว่าครู
โรงเรยีนวดัสวนพลทุกคนเหน็ว่า  ลกัษณะของของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านต้นแบบและคู่มือการสอน
ประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตรพ์นืบา้นเหมาะสม ใช้
ภาษาถูกต้อง ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย  น่าสนใจ  
ทนทานและเด็กสามารถประดิษฐ์ได้ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาได้นําการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ 
SWIPPACA มาขบัเคลอืนให้เกดิการพฒันาการสอน
ประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์พนืบ้านของโรงเรยีน
วดัสวนพลซงึม ี8 ขนัตอนดงันี (1) S (Self Learning) 
การเรยีนรูด้้วยตนเองของครูด้วยกจิกรรมค่าย ของเล่น
ทางวทิยาศาสตรพ์นืบา้นต้นแบบทจีดัทําโดยภูมปิญัญา
ท้องถิน  และคู่ มือการสอนประดิษฐ์ของ เล่นทาง
วิทยาศาสตร์พืนบ้านทีเป็นเอกสารแนะนําของเล่น 
วธิกีารประดษิฐ ์และหลกัการทางวทิยาศาสตรท์รีวบรวม
โดยผู้ วิจ ัย เพือ เ ป็นสือและแหล่ ง เ รียนรู้ก ารสอน
วทิยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ พรอ้มทกัษะการประดษิฐ์ที
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและบรบิท (2) W (Whole School)  
ครทูุกคนทุกฝา่ยปฏบิตังิานเรอืงเดยีวรว่มกนัทงัโรงเรยีน
โดย  (3)  I ( Interaction) เน้นใหค้รมูปีฏสิมัพนัธซ์งึกนั
และกนัในระหว่างการพฒันาโดย (4) P (Participation) 
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และพฒันาการสอน
ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (5) P 
(Process and Product) การพฒันาการเรยีนการสอน
เป็นไปอย่างเป็นกระบวนการทีมีจุดเน้นทีผลผลิต คือ 
ผูเ้รยีนมเีจตคต ิ ความคดิสรา้งสรรค์ ความรูแ้ละทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (6) A (Application)  มี
การนําประสบการณ์เดิมไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา
สรา้งสรรคใ์หม ่เพอืสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งนวตักรรมเพอื
พฒันาผู้เรยีน โดยครูโรงเรยีนวดัสวนพลจํานวน 7 คน 
พบว่าในระดับประถมศึกษาได้ใช้รูปแบบการสอน
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ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พืนบ้านโดยใช้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิจาํนวน 2 คนใชร้ปูแบบการสอนแบบใชต้วั
แบบจํานวน 2 คน ใช้รูปแบบการสอนโดยโครงงาน
วทิยาศาสตรจ์ํานวน 1 คน ใชก้จิกรรมค่ายจํานวน 1 คน 
ส่วนระดบัชนัปฐมวยั ใชรู้ปแบบการสอนแบบดู เล่น ทํา 
นําความสุขแล้ว (7) C (Check) มีการตรวจสอบ
ประเมินผล  พบว่า  หลังสอนนักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนสอนอย่างมี
นยัสาํคญัทรีะดบั .05 
และ (8) A ( Action) นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันา 
ใชไ้ดอ้ยา่งต่อเนือง 
 สรุปจุดเด่นการสอนประดิษฐ์ของเล่นทาง
วทิยาศาสตร์พืนบ้านของโรงเรยีนวดัสวนพลครงันีเกิด
นวตักรรมใหม่จากการวจิยันันคอื คู่มอืการสอนประดษิฐ์
ของเล่นทางวทิยาศาสตร์พนืบ้านสามารถนําไปจดัการ
เรยีนการสอนได้ทุกท ี ใครนําไปสอนก็ได้ซงึเป็นสอืการ
เรยีนรูท้สีามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา และของ
เล่นพืนบ้านทีกําลังจะหายไปอันเ นืองมาจากการ
เปลียนแปลงสภาพสังคมนันเป็นสิงทีมีคุณค่าต่อวง
การศกึษาเป็นอย่างมาก  เพราะการเล่นของเล่นพนืบา้น
เมอืวเิคราะห์โดยใช้หลกัการทางจติวทิยา หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์แล้วพบว่ามคีวามหมายมากกว่าเพยีงเพอื
ออกกาํลงักาย  ใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิเท่านนั 
ขณะทเีดก็เล่นของเล่นพนืบา้นนอกจากจะทําใหเ้ดก็ไดม้ี
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ลว้ ยงัทาํใหเ้กดิเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ซึงจะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมี
คุณภาพยิงขึน ทังยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
พฒันาทกัษะทางสงัคม ทําใหเ้กดิการคน้ควา้ทดลองโดย
ใช้ประสาทสมัผสัและกระตุ้นความใฝ่รู ้อยากเรยีน ส่วน
การทนีักเรยีนได้ประดษิฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์ด้วย
ตนเองโดยการมสี่วนร่วมของผูป้กครองเป็นหลกันันลว้น
ต้องอาศยัหลกัการ ความรูท้างวทิยาศาสตร์ในสาขาต่าง 
ๆ  ช่วยในการประดิษฐ์แทบทงัสิน  ทงัได้ความรู้ด้าน
ปรชัญา  สงัคมวทิยาซงึเป็นการอนุรกัษ์ฟืนฟูภูมปิญัญา
ของบรรพบุรษุใหอ้ยูส่บืไป  
 
4. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  
(สกว.) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ขอขอบคุณผู้ เชียวชาญ  ดร .กิตติกร  คัมภีรปรีชา 

ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศและ
ประเมนิผล สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ 
ประธานหลกัสตูรปรญิญาโท การบรหิารการศกึษา คณะ
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ดร.จติต ์
นวลแก้วประธานหลกัสูตรปรญิญาโท หลกัสตูรและการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนวัดพังยอม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 1 และอาจารยพ์วง
รตัน์ จนิพล ผูอ้ํานวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
สอืการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้สมัภาษณ์และคําปรึกษาแนะนําทีเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัได้แก่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ไพโรจน์ 
ครีรีตัน์ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) นาย
บญัญตั ิลายพยคัฆ ์ผู้อํานวยการศูนย์วทิยาศาสตร์เพอื
การศึกษานครศรีธรรมราช  และอาจารย์อุไร  จเร
ประพาส อาจารย์สํานักพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์นครศรธีรรมราช ขอขอบคุณนักเรยีน คร ู
คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครองนักเรยีน และภูมิ
ปญัญาท้องถนิโรงเรยีนวดัสวนพลทุกคนทมีสี่วนสําคญั
ในการใหค้วามร่วมมอืในการดําเนินการวจิยั จนประสบ
ผลสาํเรจ็ 
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[2] กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร.  
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ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทยจาํกดั. 
 

[4] อาร ี พนัธม์ณี. (๒๕๔๕). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้
สร้างสรรค.์  
กรงุเทพฯ: ใยไหม. 



 5 

 

[5] ทศินา  แขมมณี.  (๒๕๕๒).  รปูแบบการเรียนการ
สอน: ทางเลือกทีหลากหลาย.  กรงุเทพฯ:  
สาํนกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

[6] บวร งามศริอุิดม และคณะ. (๒๕๔๔). ของเล่น
พืนบ้านภาคกลางเพือการพฒันาเดก็. กรงุเทพฯ: 
บรษิทัสยามเจรญิพาณิชย ์(กรงุเทพ) จาํกดั. 
 

[7] บุญชม ศรสีะอาด. (๒๕๔๕). การวิจยัเบืองต้น. 
กรงุเทพฯ: สวุรียิาสาสน์. 
 

[8] พวงทอง มมีงัคงั. (๒๕๓๗). การสอนวิทยาศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา. กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพพ์ฒันศกึษา. 
 

[9] ลดัดาวลัย ์กณัหาสวุรรณ. (๒๕๓๙). ของเล่นและ
เกมทางวิทยาศาสตร ์ระดบัประถมศึกษา.กรงุเทพฯ: 
โอเดยีนสโตร.์ 
 

[10] วรรณทพิา รอดแรงคา้. และพมิพนัธ ์เตชะคุปต.์ 
(๒๕๔๒). การพฒันาความคิดของครดู้วยกิจกรรม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร.์ กรงุเทพฯ: 
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การพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตรส์าํหรบันักเรียนชนัประถมศึกษา 
 

มาตา แกว้เซ่ง*, ศริลิาวลั แกว้ระยบั, ดุษฏ ีสงสงัข ์และ กลัยา นิมกาญจนา 
โรงเรยีนบา้นหนองสองพน้ีอง  อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 

*Email: seafan2555@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง นีมีว ัต ถุประสงค์ เพือศึกษา
ศกัยภาพการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละปจัจยั
ทเีกยีวขอ้ง  พฒันากจิกรรมการสอนคณิตศาสตรแ์ละสอื
การสอนคณิตศาสตร ์  และศกึษาผลจากการพฒันา
กิจกรรมการสอน  กลุ่มประชากรทีใช้ศึกษาในครังนี
ได้แก่ ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศกึษา  และ
นกัเรยีนประถมศกึษา ชนัปีท ี 1-6 โรงเรยีนบา้นหนอง
สองพน้ีองจาํนวน 181  คน เครอืงมอืวจิยัประกอบดว้ย 
แบบสมัภาษณ์  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถติทิี
ใชว้เิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าเฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน  
ผลการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์และสือการสอน พบว่า
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีน LAS, NT, O-NET 
ชนัประถมศึกษาปีที 2,3,5  ตํากว่าค่าเฉลียระดบัเขต
พนืทกีารศกึษา แต่ค่าเฉลยี O-NET  ชนัประถมศกึษาปี
ที 3, 6  ปีการศึกษา 2553 สูงกว่า ปีการศึกษา 2552 
และนักเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพฒันาการเรียนการ

สอนคณิตศาสตรค์รงันีอยูใ่นระดบัมากทสีดุ  (μ = 4.50, 
σ = 0.50) 
 
1. บทนํา   
 

  ในปจัจุบนั ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน
ตํากวา่มาตรฐาน  จากการประเมนิผลสมัฤทธทิางการเรยีน
ระดบัชาตหิรอื National Test (NT)  โดยทําการสอบสุ่ม
นักเรยีนจากทุกโรงเรยีนและทุกสงักดัทวัประเทศ  เมือ
เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ  ปี  2546  ปี  2547  และ ปี  
2549  พบว่า   ค่าเฉลียลดลงในเกือบทุกรายวิชา 
(สมเกยีรต ิ ชอบผล. 2550 : Online)   
 โรงเรียนบ้านหนองสองพีน้อง  เปิดการสอน
ตงัแต่ชนัอนุบาลปีท ี1  ถงึชนัมธัยมศกึษาปีท ี3  (ขยาย 
 
 

 
โอกาส)  มนีักเรยีนจํานวน  178  คน  มคีรแูละบุคลากร
จํานวน  15  คน นักเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนโดย
เฉลยีตํากว่าค่าเฉลยีของเขตพนืทกีารศกึษาและตํากว่า
ค่าเฉลยีของประเทศ  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตรม์คีา่เฉลยีตาํทสีดุในทุกระดบัชนั   

ดังนั นโร ง เ รียนบ้ านหนองสองพี น้ อ งจึ ง
ดําเนินการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดย
อาศยัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เพอืให้เกดิการพฒันา
อย่างเป็นระบบและเกดิประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  
 
2. วิธีการวิจยั 
 

  ขนัตอนท ี1 การวางแผน (Planning)  
  1. การกาํหนดกลุม่เป้าหมาย วตัถุประสงค ์เพอื
กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาทมีคีวามเหมาะสมต่อ
การพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องคร ู 
  2 .  สร้างความสัมพันธ์กับก ลุ่ม เ ป้าหมาย  
วตัถุประสงค์ เพือเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความสมัพนัธท์ดี ี 
  3. การศกึษาวเิคราะห ์ พจิารณาปญัหา และ
สาเหตุของปญัหา  วตัถุประสงค ์ เพอืใหค้รทูุกคนไดร้บัรู ้
ตระหนกัในปญัหาและความจาํเป็นท ี
จะต้องพฒันาการจดัการเรยีนรู้ทเีน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั 
ตลอดจนมสีว่นรว่มในการพจิารณาปญัหาทสีง่ผลกระทบ
การพฒันาผูเ้รยีน สาเหตุของปญัหาและกําหนดวธิกีาร
แกไ้ขรว่มกนั  
 4.  การวางแผนการปฏบิตังิาน  วตัถุประสงค ์
เพอืวางแผนการดําเนินการวจิยั ซึงประกอบด้วย
แผนการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม และการ
จดักจิกรรมอนื ทเีหมาะสมเพอืพฒันาครใูหส้ามารถการ
พฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน
ประถมศกึษา  แผนการติดตามและประเมนิผลระหว่าง
ปฏบิตั ิ 
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รปูที 1 ผงัวธิกีารวจิยั 

 
  ขนัตอนท ี2 การปฏบิตั ิ(Action)  
  วตัถุประสงค ์ เพอืใหก้ารปฏบิตักิจิกรรมเป็นไป
ตามแผนงานทวีางไว ้ 
  ขนัตอนท ี3 การสงัเกต (Observation) คอื การ
ตดิตามประเมนิผลระหวา่งปฏบิตั ิ 
  วตัถุประสงค์ เพอืตดิตามผลการดําเนินการ 
รบัรูป้ญัหา อุปสรรคของการดาํเนินงาน เพอืจะนําขอ้มลู
ไปใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาต่อไป  
  ขนัตอน 4 การสะทอ้นผล (Reflection) คอื การ
ประเมนิผลการวจิยั  
  วตัถุประสงค ์ประเมนิผลการพฒันา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. ผลการวิจยั 
 

1 .   ศักยภาพการจัดการ เ รียนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละปจัจยัทเีกยีวขอ้ง 
 1.1. ความรู้พนืฐานของนักเรยีนของ
โรงเรยีนบา้นหนองสองพน้ีอง พบว่า  นักเรยีนไม่มพีนื
ฐานความรูเ้ดมิ  นกัเรยีนขาดเรยีน คดิเลขชา้ ท่องสตูร
คูณไม่ได้ ทําให้มปีญัหาเกียวกบัการคูณและนักเรยีนที
เรียนอ่อนไม่ตังใจเรียน  นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก
เขยีนไมไ่ด ้             
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1.2 สภาพการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
  จุดแขง็ พบว่า  โรงเรยีน มโีครงการทมีี
วตัถุประสงค ์ ในการสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํพฒันาการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรอ์ยูห่ลายโครงการ เช่น โครงการ
สอนซ่อมเสรมิ, โครงการตวิเขม้ โครงการเสรมิสรา้ง
พฒันาครูเพอืสรา้งสอื นวตักรรม โครงการจนิตคณิต  
เป็นต้น  ซึงโครงการใดเป็นโครงการระยะสนัก็ได้
ดาํเนินการเสรจ็สนิไปแลว้ สว่นโครงการใดเป็นโครงการ
ทตีอ้งปฏบิตัติลอดปี โรงเรยีนกย็งัคงดาํเนินการอยู ่ และ
ครูส่วนใหญ่ก็มกีารจดัทําแผนการสอนอย่างสมําเสมอ 
แต่ไมเ่ป็นปจัจุบนั 
1.3 การมสีว่นรว่มของชุมชนและผูป้กครอง   
  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ ขาดการมสีว่น
รว่มของนักเรยีน ผูป้กครอง นกัเรยีน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขนัพนืฐาน ศกึษานิเทศกแ์ละชุมชน ซงึเป็นผู้
มสีว่นไดเ้สยี จงึทาํใหข้าดความรว่มมอืในการดาํเนินงาน  
ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้งทวัไป  เร่ร่อน  
ย้ายถินฐานบ่อยครัง ไม่มีเวลาดูแลลูก  ผู้ปกครอง
บางส่วนต้องโทษในขอ้หาจําหน่ายยาเสพตดิต้องอยู่ใน
เรอืนจาํ  นกัเรยีนตอ้งอาศยัอยูก่บัตายาย  สง่ผลใหค้วาม
ร่วมมือกบัทางโรงเรียนมีน้อยมาก  ในส่วนของชุมชน  
หน่วยงานราชการใหค้วามช่วยเหลอืโรงเรยีนเป็นอย่างด ี 
เช่น สถานีอนามยั  องค์การบริหารส่วนตําบล  สถานี
ตาํรวจ  เป็นตน้   
 1.4  ผลการทดสอบ  LAS, NT, O-NET   
   จากการรายงานผลการทดสอบ  
LAS, NT, O-NET  ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขต
พนืทกีารศกึษาประถมศกึษาตรงัเขต 2  ค่าเฉลยีรอ้ยละ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรยีนบ้านหนองสองพน้ีองชนั
ประถมศกึษาปีท ี2  และชนัประถมศกึษาปีท ี3  ตํากว่า
คา่เฉลยีระดบัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาตรงั เขต 2   

2.  กจิกรรมการสอนคณิตศาสตรแ์ละสอืการ
สอนคณิตศาสตร ์

แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรโ์ดยจดักจิกรรมการสอน 

คณิตศาสตรแ์ละสอืการสอนคณิตศาสตร ์ ดงันี 
     1. การพฒันาคร ู

1.1 มคีวามตอ้งการทจีะพฒันาการ
เรยีนการสอน 

คณิตศาสตรโ์ดยการฝึกอบรม จากผูเ้ชยีวชาญทรีูจ้รงิ  

1.2  ใหม้กีารนิเทศ ตดิตามอยา่ง
ต่อเนือง  

1.3  มกีารศกึษาดงูาน ใสถานศกึษา
ทจีดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
ไดป้ระสบผลสาํเรจ็ 

           2. การเตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีน  
2.1  จดัประชุมผูป้กครอง 
2.2  จดักจิกรรมทอ่งสตูรคณูก่อน

เรยีนและหลงัเลกิเรยีน 
2.3  จดักจิกรรมคดิเลขเรว็ในทุก

ระดบัชนั 
 3. การปรบัปรงุบรรยากาศหอ้งเรยีน 

3.1  จดัป้ายความรูใ้นทุกหอ้งเรยีน 
3.2 จดัมมุเกมการศกึษา 
3.3  ความสะอาดเรยีบรอ้ยของ

หอ้งเรยีน 
           4. การพฒันาสอืการสอนคณิตศาสตร ์

4.1  จดัหาจดัหา/ซอื/ผลติสอืการ
เรยีนการสอน 

4.2  จดัทาํอุทยานความรู ้
4.3 จดักจิกรรมหนูน้อยอจัฉรยิะ

เดอืนละ 1 ครงั 
4.4 จดักจิกรรมโครงงาน

คณติศาสตร ์
3.  ผลจากการพฒันากจิกรรมการสอน 

3.1  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นกัเรยีนระดบั 

สถานศกึษา, LAS, NT, O-NET 
   จากการรายงานผลการทดสอบ  
LAS, NT, O-NET  ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2  ปีการศึกษา  
2553  พบวา่ คา่เฉลยีชนัประถมศกึษาปีท ี2,3,5  ตํากวา่
ค่าเฉลยีระดบัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษา
ตรงั เขต 2  และค่าเฉลยี O-NET  ชนัประถมศกึษาปีท ี
3,6  ปีการศกึษา 2553 สงูกวา่ ปีการศกึษา 2552 

3.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกียวกบั
ความพงึพอใจของ 

นกัเรยีน คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองทมีี
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  พบว่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด  (μ = 4.50, σ = 
0.50)  เมอืพจิารณารายด้านพบว่า  การพฒันาสอืการ
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สอนคณิตศาสตร์  อยู่ในระดบัมากทสีุด (μ = 4.59, 
σ = 0.50)   มคี่าเฉลยีสงูสุด  รองลงมา การเตรยีม

ความพรอ้มใหน้กัเรยีน อยูใ่นระดบัมากทสีดุ (μ = 4.58, 
σ = 0.45)   และการพฒันาคร ูอยู่ในระดบัมากทสีุด 

(μ = 4.44, σ = 0.50)   มคีา่เฉลยีตาํสดุ   
 
4. สรปุผล 
 

 ผ ล ก า ร พัฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
คณิตศาสตร์สําหรบันักเรยีนชนัประถมศกึษาสอดคล้อง
กบัแคมพเ์บลล ์ และคนอนื ๆ (Campbell and other. 1978. 
116-149)  ทกีลา่วไวว้า่ งานวชิาการเป็นกจิกรรมทเีกยีวกบั
การวางแผน  การดํา เ นินการและการประเมินผล
การศึกษา  การวางจุดมุ่งหมายเฉพาะของการศึกษา  
การวางโครงการของการเรยีนการสอน  หลกัสตูรและการ
เปลยีนแปลงหลกัสตูร การจดัและเลอืกใชส้อืการเรยีน  การ
สอนและอุปกรณ์การสอนและการประเมนิผล  ดงัท ี เสรมิศกัด ิ 
วศิาลาภรณ์ (2541: 170) ได้กล่าวไวว้่า  การเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานจะทําให้เขามี
ความรูส้กึวา่เขามสีว่นรว่ม  ในการเป็นเจา้ของหน่วยงาน
และมคีวามตงัใจทจีะปฏบิตัิงานให้บรรลุผลสําเรจ็อย่าง
แท้จริง  สอดคล้องกบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต ิ(2547 : 5  อา้งถงึใน  ไชยโรจน์  ศรวีเิชยีร. 2548 : 
10) กล่าวไวว้่า การปฏริปูการสอนเพอืการประกนัคุณภาพ                 
การสอนของคร ู เมอืครเูรยีนรูแ้ลว้จะเปลยีนพฤตกิรรมและ
วธิสีอน  โดยเรยีนรูเ้อง  เปลยีนเอง  ประเมนิผลตนเอง  
แล้วนําไปแก้ไขปรับปรุงหรือขยายผลต่อเมือประสบ
ความสาํเรจ็  ดงัแนวคดิของธอรน์ไดท ์(Thorndike) (ชาติ
ชาย  พทิกัษ์ธนาคม. 2544 : 151-153)  ได้กล่าวถึง กฎ
แห่งการฝึก (Law of Exercise)  ไว้ว่า  กฎนีให้
ความสําคัญกับการฝึก  โดยการเน้นว่าสิงใดก็ตามที
คนเราฝึกบ่อย ๆ  เราจะทําสงินันไดด้ ี ตรงกนัขา้มสงิใด
ก็ตามทีเรากระทําโดยขาดการฝึก  เราย่อมทําไม่ได้ดี
เหมอืนเดมิ  สอดคลอ้งกบั อุทยั บุญประเสรฐิ และชโลมใจ 
ภิงคารวัฒน์ (2538 : 23-24) ได้กล่าวไว้ว่า ภารกิจ
ทางด้านคุณภาพเป็นเรืองทีจัดทําให้สําเร็จได้ยาก
โดยเฉพาะ  การจดัการเรยีนการสอนทใีหน้ักเรยีนเป็นผู้
มคีวามรู้ความสามารถและมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนันขนึอยู่กบัองค์ประกอบ
หลายประการ ได้แก่  นักเรยีน  ครูผู้สอน  ผู้บรหิาร  การ
บรหิารโรงเรยีน  การจดัการเรยีนการสอน  ความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรยีนกบัสงิแวดลอ้ม  สอืเครอืงมอื ตลอดจน
ผู้ปกครองและชุมชน  นอกจากนัน อุทุมพร จามรมาน 
(2553 : Online) ไดก้ล่าวไวว้่า  คะแนนเฉลยี O-NET 
เดก็ไทยปีนี ยงัตําเหมอืนเดมิ เกอืบทุกวชิาค่าเฉลยีไมถ่งึ
รอ้ยละ 50 อย่างไรกต็ามรฐับาลไดต้งัเป้าหมายไวแ้ลว้วา่ ใน 
5 ปีขา้งหน้าจะต้องทําใหค้ะแนนเฉลยีของทุกกลุ่มสาระวชิา
ของทุกช่วงชันสูงขึน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที
จะตอ้งเรง่พฒันาใหม้ากขนึดว้ย เพราะมคี่าเฉลยีค่อนขา้ง
ตํามาก   สําหรับการปรับรูปแบบข้อสอบในปีนีนัน 
ค่อนขา้งเป็นทน่ีาพอใจเพราะจากการวเิคราะห์พบว่ามคี่า
การเดาลดลงทุกวชิาส่วนผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบั
ความพึงพอใจของนัก เ รียน  ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองทีมีต่อการพฒันาการเรียน                   
การสอนคณิตศาสตร ์ สอดคลอ้งกบั  อําไพ รุ่งวจิารณ์  
(2551 : 44) ได้สรุปไวว้่าการสรา้งความร่วมมอืในองค์การ
ผูบ้รหิารตอ้งใหทุ้กคนทเีกยีวขอ้งมสีว่นรว่มคดิ รว่มทาํ รว่ม
วางแผน และรว่มตดัสนิใจในการทาํงาน มกีารทาํงานเป็น
ทมี มกีารแลกเปลยีนวธิกีารปฏบิตังิาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรมสีว่นรว่มในการทาํงาน ใหก้ารสนบัสนุน การ
ผลกัดนัการจูงใจ การประสาน เพอืใหม้กีารทาํกจิกรรม
ร่วมกนั และให้กําลงัใจบุคลากรในการทํางานหาก
บุคลากรไดม้สีว่นรว่มตงัแต่แรกจะเป็นการจงูใจใหบุ้คลากร
ผูกตดิและมคีวามผูกพนัทจีะเขา้ไป มสี่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ   ใหส้าํเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 

1. ควรกําหนดมาตรการ  การกํากับ  
ตดิตามใหค้รไูดด้ําเนินการจดัการพฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรอ์ยา่งเป็นระบบ   

2. ควรสง่เสรมิใหค้รคูวรพฒันาตนเองให้
มีค ว ามรู้ ค ว ามสามารถ ในกลุ่ ม ส า ร ะการ เ รียนรู้
คณิตศาสตรอ์ยา่งมคีุณภาพ 

3. ควรมกีารศึกษาสภาพปญัหาของชนั
เรยีนทมีผีลสมัฤทธทิางการเรยีนตํา  เพอืหาแนวทางใน
การปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาและยกระดบัผลสมัฤทธทิางการ
เรยีนใหส้งูขนึ 
 
5. ข้อเสนอแนะ   
 

- 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 

  ขอขอบคุณพระคุณ  รศ .ไพโรจน์  คีรีร ัตน์  
โครงการผูบ้รหิารโรงเรยีนทาํวจิยั สาํนกัประสานงานชุด
โครงการวิจัย "การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา "  
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื อ ง ก ล 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั (สกว.)  คณะครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน  และผู้ปกครองโรงเรียนบ้าน
หนองสองพน้ีอง  ทีให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา
การประเมนิ และขอขอบใจนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี
1-6   ทใีหค้วามรว่มมอืในการจดักจิกรรมเป็นอยา่งด ี
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 

[1] ชาตชิาย  พทิกัษ์ธนาคม. (2544). จิตวิทยาการ
เรียนการสอน. ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา.
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั. 
 

[2] ไชยโรจน์  ศรวีเิชยีร. (2548).  ทกัษะการบริหารทีพึง
ประสงคข์องผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในยุคปฏิรปู
การศึกษาตามทศันะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน  สงักดัสาํนักงานเขต พืนทีการศึกษา
สุพรรณบุรี. วทิยานิพนธ์หลกัสูตรครุศาสตร์ มหาบณัฑติ  
สาขาการบรหิารการศกึษา. กาญจนบุร ี: มหาวทิยาลยั
ราชภฏักาญจนบุร.ี 
 

[3] อุทยั  บุญประเสรฐิ  และชโลมใจ  ภิงคารวฒัน์. 
(2538). หลกัและแนวทางในการจดัการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา. กรงุเทพฯ :  รุ่งเรอืงสาสน์าการ
พมิพ.์ 
 

[4] อุทุมพร  จามรมาน. (2553). สทศ.เผยคะแนน
เฉลีย O-NET เดก็ไทยปีนี...ตกเหมือนเดิม[Online]. 
สยามรัฐ . เข้าถึงได้จาก http://www.komchadluek.net  
[2553, สงิหาคม 27]. สมัภาษณ์.   
 

[5] Campbell, Roald F. and Other. (1978).  
Introduction to educationaladministration. New York   
: Allyn and Bacon. 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบันักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 – 6 
 

เกษม บหูสั*   
โรงเรยีนบา้นเกาะทาก อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

*E-mail: kasboon@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 
 

   การวจิยัครงันีมจีุดมุง่หมาย 3 คอื 1) เพอืศกึษา
ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละปจัจยั
ทีส่งผลต่อการเรียนรู้  2) เพือพฒันากระบวนการสอน
และการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้เีหมาะสม  3) เพอืศกึษา
ศกึษาผลการใชว้ธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

กลุ่มเป้าหมายทใีชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อน, 
นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี5 – 6, และผู้ปกครองของ
นกัเรยีน 

เครืองมือทีใช้การวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์
เอกสาร  การประชุมระดมความคิด แบบสอบถาม
ผู้เชียวชาญ การทดสอบโดยแบบทดสอบ  การเก็บ
คะแนนระหว่างดําเนินการ   การบนัทกึพฤตกิรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ   วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวเิคราะห์ขอ้ความเขยีนเป็นความเรยีง 
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ  โดยหาค่า เฉลีย   ค่ า
ประสทิธภิาพ และคา่ประสทิธผิล 

ผลการวจิยัพบว่า  1. สภาพการจดัการเรยีนรู้
ทางวทิยาศาสตร์และปจัจยัทีส่งผลต่อการเรยีนรู้สภาพ
การจดัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนบา้นเกาะทาก  
ครูผู้สอนจบไม่ตรงกับวิชาเอก ไม่เคยผ่านการอบรม
วิทยาศาสตร์ ไม่มีสืออุปกรณ์การสอน มีความรู้ทาง
เนือหาวิทยาศาสตร์น้อย เวลาเรียนวิทยาศาสตร์น้อย 
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิตํา เป็นโรงเรียนทีตังอยู่ในชนบท อาคาร
สถานทีมีความพร้อม ครูมีความมุ่งมนัตังใจ ชุมชนให้
ความรว่มมอื  

2. การพัฒนากระบวนการสอนและการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้เีหมาะสม โดยการพฒันาครผููส้อน
วทิยาศาสตร์ ด้วยวธิกีาร ศกึษาเอกสารด้วยตนเอง เขา้
ร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประคู่สอน การเป็น
วทิยากรให้ความรู้กบัครูอืน และการพฒันาผลงานเข้า
ประกวด  จัดทํ า แบบ ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ พฒันาใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง จดักจิกรรม

พฒันานักเรยีนตามแบบฝึก  ซงึมผีลดงันี ผูเ้ชยีวชาญมี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
สามารถนําไปใช้ไดจ้รงิ แบบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ มปีระสทิธภิาพ  80.58/80.04  ผูป้กครอง
ความพึงพอใจในระดบัมาก   และนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดบัมาก   

3. ผลการใชว้ธิสีอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้  กระบวนการการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
พบว่ามคี่าดชันีประสทิธผิล มคี่าเท่ากบั 94.91 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางพฒันาการเรยีนรู้เพมิขนึ
ร้อยละ 94.91   นักเรียนมพีฒันาการการเรียนรู้ไปใน
ทศิทางทน่ีาพอใจเป็นอย่างยงิ มผีลงานส่งเขา้ประกวด 
และปจัจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน
วชิาวทิยาศาสตร์ ครูรายวชิาอนื  สอืการสอน นักเรยีน 
ผูป้กครองและสภาพแวดลอ้มในชุมชนของนกัเรยีน 
 
บทนํา   
 

สภาพปญัหาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาในปจัจุบนัพบว่า การเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ในระดบัชนั
ประถมศกึษา ยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็เท่าทคีวร ซงึดไูด้
จากผลสมัฤทธสิมรรถภาพด้านทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาทัว
ประ เทศยังอยู่ ในระดับตํา  ซึงสา เหตุทีสําคัญนัน 
สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ ได้
ทํ า ก า รศึกษา  พบว่ า ค รู ผู้ ส อน  ก ลุ่ ม ส ร้ า ง เ ส ริม
ประสบการณ์ชวีติส่วนใหญ่ขาดทกัษะและประสบการณ์
ในการสอนวทิยาศาสตร ์ การสอนเน้นเนือหามากกว่า
การเน้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสอนไม่
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนปฏบิตัจิรงิ   ทาํใหน้กัเรยีนไมม่เีจต
คติทีดี ต่ อวิช าวิทยาศาสตร์    ไม่ชอบ เรียนวิช า
วทิยาศาสตร ์ และเมอืสอบถามผูป้กครองของนกัเรยีนก็
พบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนไม่มคีวามรู้ความ
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เขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ไม่สามารถ
ทจีะสอนการบา้น หรอืรว่มสรา้งกระบวนการเรยีนรูก้บัครู
ทสีอนนกัเรยีนได ้

การทีครูผู้สอนต้องการสอนหรือฝึกทักษะให้
นกัเรยีนตามรปูแบบเดมิ ครผููส้อนจะ ตอ้งจดัหารปูแบบ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบใหม ่ๆ เขา้มาช่วย
เสรมิ เพราะจะ ทําใหน้ักเรยีนไม่เกดิความเบอืหน่าย 
เนืองจากผลการวจิยั พบวา่ การสอนแบบเดมินนั ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์นัพนืฐาน และผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนตํากว่าการฝึกทักษะโดยการใช้แบบฝึก
ทั ก ษ ะ ( http://www.thaiedresearch.org/result/result. 
php?id=2708  26 พ.ค.52)  

เมือครูสามารถทําให้นักเรียนมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ และมจีติใจแบบนักวทิยาศาสตร์ ถอืได้ว่า
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรน์นั มคีุณภาพและมคีุณค่า
เป็นอยา่งยงิ รองศาสตราจารยป์ระวติร ชูศลิป์ ไดก้ล่าว
ว่า ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนนันย่อมจะไม่สามารถใช้วธิีการสอนเฉพาะแต่
เพยีงแบบใดแบบหนึงเท่านนัมาใชใ้นการสอนทุกเรอืงทุก
ตอนไดต้ลอดเวลาเสมอไป  ในบางเรอืง บางตอน วธิสีอน
แบบบรรยาย ก็จะยงัจําเป็นและใช้ได้ดีเช่นกนั หรอืใน
บางเรือง บางสถานการณ์  วิธีสอนแบบสาธิตให้ดู ก็
อาจจะเหมาะสมกวา่การใหน้กัเรยีนทาํเอง การรูจ้กั เลอืก
วิธีการเรียนการสอนทีจะช่วยให้เด็ก หรือผู้เรียน ทีมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual   difference) 
ได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนทุกด้าน และเรียนรู้ไปอย่างมี
ความสุขดว้ยนัน  จงึเป็นเรอืงทตี้องอาศยัความสามารถ
และประสบการณ์ขอครูโดยแท้ (http://www.psru.ac.th 
/presi1/Chapter18.doc 26, พ . ค . 5 2 )  ค รู ผู้ ส อ น
วทิยาศาสตร์จงึมคีวามจําเป็นทจีะต้องได้รบัการพฒันา 
ทางด้านเนือหาวิชาทีเปลียนแปลงและทีเกิดขึนใหม่ๆ 
ตลอดจนการจดักระบวนการจดัการเรยีนรูท้เีหมาะสมกบั
เนือหาและกจิกรรม     

สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศกึษาธกิาร  (2552  : จ – ฌ) ไดร้ายงานวจิยั
เรอืงสภาพปญัหาและแนวทางแกป้ญัหาการจดัการเรยีน
การสอนทีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียนในระดบั
การศกึษาขนัพนืฐาน ไดเ้สนอแนวทางแกป้ญัหาไวด้งันี 

1. แนวทางการแก้ปญัหาดา้นนักเรยีน  ซงึเกดิ
มาจากผูเ้รยีนขาดทกัษะพนืฐาน คุณลกัษณะทจีําเป็นต่อ

การเรียนรู้ นักเรียนมีปญัหาครอบครวัและขาดความ
พร้อมในการเรียนรู้ ครูต้องจดัการเรียนการสอนซ่อม
เสริม  ใช้วิธีการสอนทีหลากหลาย เก็บข้อมูลด้าน
จติวทิยา เยยีมบา้นนักเรยีน ใชจ้ติวทิยาเชงิบวก ตดิต่อ
ประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครอง   

2.   แนวทางการแกป้ญัหาดา้นคร ูซงึมสีาเหตุ
ปญัหามาจาก ครูไม่เพียงพอ ครูทีสอนไม่จบตรงกับ
วชิาเอก   ครูมภีาระงานมาก  สอนหลายกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ ครูไม่เขา้ใจหลกัสูตร มศีกัยภาพไม่เพยีงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน ครูใช้เวลาในการทําผลงาน
มากกว่าการสอน ครูขาดขวญักําลงัในการทํางาน ครู
ขาดการนิเทศ ตดิตามประเมนิผลการพฒันา และอบรม
พฒันาครไูมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคร ูในกรณีนี
มแีนวทางแก้ปญัหา เช่นให้กระทรวงจดัสรรครูเพมิ  
พัฒนาระเบียบการบรรจุและการรับย้าย จัดอบรม
สมัมนา ปรบัระบบและการประเมนิผลงานคร ูขยายฐาน
เงนิเดอืน จดัระบบนิเทศชว่ยเหลอื    

3. แนวทางการแก้ปญัหาด้านหลกัสูตร โดยมี
สาเหตุมาจาก ผู้บรหิาร ครู คณะกรรมการสถานศกึษา
ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัหลกัสตูร   หลกัสูตรไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาไม่
จดัทําหลกัสูตรแบบบูรณาการ  นอกจากนีสถานศกึษา
จดัโครงสร้างหลกัสูตรให้เกิดปญัหากบัผู้เรยีนเมอืย้าย
สถานศึกษา มแีนวทางการแก้ปญัหาคือ ให้หน่วยงาน
ตน้สงักดัจดัการใหค้วามรู ้ สถานศกึษาทําหลกัสตูรใหม ่
หน่วยงานตน้สงักดัจดัทาํหลกัสตูรแกนกลาง 

4.  แนวทางการแกป้ญัหาดา้นการจดัการเรยีน
การสอน  ซงึเกดิมาจากครไูมไ่ดส้อนแบบบรูณาการ  ครู
สอนไมเ่ชอืมโยงกบัชวีติจรงิและไมไ่ดฝึ้กฝนใหผู้เ้รยีนได้
ศึกษาค้นคว้า  ครูสอนเน้นการบรรยาย  ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความสําคญักบัการเรยีนการสอนแต่ละ
กลุ่มสาระไม่เท่าเทยีมกนั มแีนวทางการแก้ปญัหาก็คอื  
ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้มกีารสอนแบบบูรณาการ พฒันาครู
อยา่งทวัถงึและต่อเนือง    

5.  แนวทางการแกป้ญัหาดา้นสอืการเรยีนการ
สอน ซึงมีสาเหตุปญัหามาจาก ครูใช้สือการสอนไม่
หลากหลาย สถานศกึษาขาดแคลนสอืและอุปกรณ์การ
สอน  สอืการสอนไม่เหมาะสมกบัผู้เรยีนมแีนวทางใน
การแก้ปญัหาก็คือ ผู้บริหารพฒันา จดัหาสอืการสอน
เพมิเตมิ   
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6.  แนวทางการแก้ปญัหาด้านการวัดผล
ประเมนิผลการเรยีน สาเหตุมาจากครใูชว้ธิกีารวดัผลและ
ประเมนิผลไมเ่หมาะสม  การกําหนดใหม้กีารวดัผลรายปี
ทําให้เกิดการขาดข้อมูล ครูขาดทักษะในการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผล มีแนวทางแก้ปญัหาก็คือ
สนับสนุนให้ครูใช้วธิกีารวดัผลประเมนิผลทหีลากหลาย 
ปรบัเปลยีนวธิกีารประเมนิผลและตดัสนิผลการเรยีนเป็น
รายภาคเรยีน    

7.  แนวทางการแก้ปญัหาดา้นการส่งเสรมิและ
สนับสนุนของผู้เกียวข้อง สาเหตุมาจากผู้บรหิารสถาน
สถานศึกษาให้ความสําคญักลุ่มสาระการเรยีนรู้ไม่เท่า
เทยีมกนั สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาไม่สนับสนุนการ
นิ เ ทศกา ร สอนอย่ า ง เ ต็ มที  ขาดแคลนกํ า ลัง ข อ
ศึกษานิเทศก์   ศึกษานิเทศก์ไม่ได้รบัการพฒันา การ
นิเทศภายในของสถานศกึษาไม่เขม้แขง็ และผู้ปกครอง
ยากจนหรือไม่มีเวลาดูแลนักเรียน   ซึงมีแนวทางการ
แกป้ญัหาดงันี  ตน้สงักดักําหนดนโยบายใหช้ดัเจน   ครู
ควรสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจและพฒันา
ทักษะสําคัญๆ  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพัฒนา
ระบบการนิเทศใหม้คีวามเขม้แขง็    

จากทกีล่าวมาทงัหมดจะเหน็ว่า  สภาพปญัหา
และแนวทางแก้ปญัหาการจดัการเรยีนการสอนทสี่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน
พืนฐาน   นันมีมากมายแต่ เมือ นํามาวิเคราะห์ ให้
สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงทสีามารถจะดาํเนินการได ้ ก็
คือ   การกํ าหนดยุทธศาสตร์    ในการพัฒนาใน
องคป์ระกอบทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสภาพปญัหา  อํานาจ
และบทบาทหน้าทขีองโรงเรยีนกค็อื   1)การพฒันาครทูงั
ด้านการสอน    การวัดผลประเมินผลโดยวิธีการที
หลากหลาย   2)การพฒันาสอืการสอนทีพฒันาทกัษะ
ของนักเรยีน    3)การพฒันานักเรยีนให้มทีกัษะพนืฐาน
และคุณลกัษณะทจีาํเป็นต่อการเรยีนรู ้ และ4)การพฒันา
ผู้ปกครองให้เกดิการร่วมมอืช่วยกนัพฒันาผู้เรยีนอย่าง
ต่อเนือง 

ซึงเมือศึกษาผลสมัฤทธิกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชนัประถมศึกษาปีที  5และ6  
ของโรงเรยีนบา้นเกาะทากพบวา่ผลสมัฤทธทิางการเรยีน 
O – net  ในปีการศกึษา  2551 เทา่กบั   57.5   และในปี
การศกึษา  2552  เท่ากบั  35.62  จะเหน็ว่ามแีนวโน้ม
ตาํลงมาก 

  ผู้วจิยัในฐานะผู้บรหิารโรงเรยีนบ้านเกาะทาก  
อําเภอจะนะ   จงัหวดัสงขลา  จึงศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีท ี5และ6  ทมีปีระสทิธภิาพ     
 1.   ศึกษาศึกษาสภาพการจดัการเรยีนรู้ทาง
วทิยาศาสตรแ์ละปจัจยัทสีง่ผลต่อการเรยีนรู ้
 2.  เพอืพฒันากระบวนการสอนและการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้เีหมาะสม 
              3.  เพอืศกึษาศกึษาผลการใชว้ธิสีอนและการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

   
วิธีการวิจยั 
 

ขนัตอนที  1  ศึกษาศึกษาสภาพการจดัการ
เรยีนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละปจัจยัทสีง่ผลต่อการเรยีนรู ้
 ขนัตอนท ี  2    พฒันากระบวนการสอนและ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้เีหมาะสม 
              ขนัตอนท ี 3    ศกึษาศกึษาผลการใชว้ธิสีอน
และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 
ผลและวิจารณ์   
 

 1.     สภาพการจดัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์
โรงเรยีนบ้านเกาะทาก  ครูผู้สอนจบการศกึษาวชิาเอก
พละศกึษาไม่มปีระสบการณ์การสอนวชิาวทิยาศาสตร ์  
ไมม่หีอ้งวทิยาศาสตร ์ เวลาเรยีนวทิยาศาสตรน้์อย  ครมูี
ความมุ่งมนัตงัใจ   ชุมชนใหค้วามร่วมมอื แต่กม็ปีญัหา
เหตุการณ์ความไม่สงบในพนื  ผลวจิยัดงักล่าว  สะทอ้น
ภาพปญัหาการจัดกาเรียนการสอนในโรงเรียนสงักัด
สํานักงานคณะกรรมการศกึษาขนัพนืฐานทเีป็นการจดั
การศกึษาทขีาดงบประมาณ   บุคลากรทมีอียู่มคีวามรู้
ความสามารถไม่ตรงกบังานทตีนเองรบัผดิชอบ  ทําให้
ตอ้งจดัครทูจีบวชิาเอกอนืมาสอน   ผลการวจิยัดงักล่าว
นีสะท้อนภาพครูไทยได้หลายมิติ  ทังนีผลพวงของ
นโยบายและการดําเนินการเกยีวกบัครู  ตงัแต่การยา้ย
ครูออกจากพืนทีในเขตสามจังหวัดและ 4 อําเภอใน
จังหวัดสงขลา (จะนะ   เทพา   นาทวี  สะบ้าย้อย )   
สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตครูในอดีตทีไม่ได้คํานึงถึง
วชิาเอก   การจดัหลกัสตูรทไีมม่กีาร บรูณาการทาํให ้ 3  
ชนัเรยีนตอ้งใชค้รถูงึ  8  คนจงึจะครบตามกลุ่มสาระวชิา
ทีจัดให้นักเรียนได้เรียน  จึงทําให้เป็นไปไม่ได้ใน
โรงเรียนขนาดเล็กทีแต่ละชันมีไม่ถึง  2  ห้องเรียน
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(นักเรยีนระดบัประถมศกึษาน้อยกว่า   300  คน)  จงึทํา
ให้ครูทีมอียู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กต้องจดัครูสอนไม่ตรง
ตามวชิาเอก   สะทอ้นถงึการขาดประสทิธภิาพ    ซงึจะ
สง่ผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของครู
และน่าจะเป็นสาเหตุหนึงททีําใหเ้กดิปญัหาดา้นคุณภาพ
ผู้เรียน    ดังนันสถานศึกษาและผู้เกียวข้องจึงควร
ตระหนักต่อการใช้ครู   การจัดงบประมาณ   ให้มี
ประสทิธิภาพ  โดยการจดัครูผู้สอนให้กบัโรงเรยีนตาม
สาขาทีขาดแคลน และหาแนวทางทีจะพัฒนาครูใน
โรงเรยีนขาดเล็กให้มคีวามเท่าเทียมกบัโรงเรยีนขนาด
ใหญ่ 

2.   การพฒันากระบวนการสอนและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสม  ผู้วิจยัได้วางแนวทาง
กิจกรรมพฒันาครูผู้สอนเรมิตงัแต่   การศกึษาเอกสาร
ดว้ยตนเอง   การเขา้รว่มฝึกอบรม   การศกึษาดงูานจาก
โรงเรยีนทมีผีลสมัฤทธสิงู   การประคู่สอนกบัครทูปีระสบ
ความสาํเรจ็ในการสอนวทิยาศาสตร์   การเป็นวทิยากร
ใหค้วามรูก้บัครอูนืในโรงเรยีน  และการพฒันาผลงานเขา้
ประกวด   จัดทําแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาปีท ี5 – 6    การพฒันา
ผู้ปกครองซึงผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้  สามารถนําไปใช้ได้จรงิ
ทงันีเพราะผู้วิจยัได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ   
เพอืหาแนวทางทีจะดําเนินการอีกทงัได้จดัประชุมเพือ
ระดมความคดิจากผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งจงึทาํใหผู้เ้ชยีวชาญ
ประเมินให้กระบวนการของผู้วิจ ัยมีความเหมาะสม  
นอกจากนีโรงเรยีนทมีคีรสูอนไมต่รงกบัวชิาเอกทจีบมาก็
มคีวามจําเป็นทจีะต้องรบัผดิชอบในงานททีางผู้บรหิาร
โรงเรยีนมอบหมาย  ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารโรงเรยีนก็
ไมส่ามารถทเีปลยีนยา้ยครคูนดงักล่าวไดเ้นืองจากวา่การ
ย้ายครูออกจากโรงเรียนหรือการรับย้ายครูเข้ามาใน
โรงเรยีนนนัอยูน่อกเหนือการดาํเนินการของโรงเรยีน 
 เมอืดําเนินการจรงิตามแนวทางทีจดัไว้  ครูมี
พฒันาการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีนได้
อย่างน่าพอใจ  ครูมีความมันใจในเนือหาทีสอนและ
วธิกีารถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรยีนมากขนึ   แบบฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีประสิทธิภาพ  
80.58/80.04  เมอืจดักจิกรรมการพฒันาใหก้บัผูป้กครอง
พบว่าผู้ปกครองมีคามพึงพอใจในระดบัมาก   เมือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก  ทังนีเนืองจากการจัดกิจกรรมนี

ครูผู้สอนได้แจกแบบฝึกให้กับนักเรียนทุกคนและเมือ
นักเรยีนไม่เขา้ใจกส็ามารถทจีะสอบถามหรอืปรกึษากบั
ผูป้กครองของนักเรยีนไดแ้ละครูมกีารเสรมิแรงเชงิบวก
ใหก้บันกัเรยีนตลอดของการจดักจิกรรม  ทงันีนนัเกดิมา
จากความตังใจของครูผู้สอน   ผู้ปกครอง  และตัว
ผูบ้รหิารโรงเรยีนทมีคีวามมุ่งมนัตงัใจทจีะร่วมกนัพฒันา
นักเรยีนให้มคีวามรู้ความสามารถเพมิขนึ ทเีป็นเช่นนี
เพราะการดําเนินในแต่ละขันตอนนันผู้วิจ ัยซึงเป็น
ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดม้กีารพดูคุยช่วยเหลอืกนัตลอดเวลา  
นอกจากนีเมอืมกีารประชุมวชิาการประจําสปัดาห์ก็จะ
นําเอาเรืองเหล่า นีมาหารือเพือหาข้อสรุปในการ
ดําเนินการ   อกีทงัแบบฝึกทไีดพ้ฒันาขนึกม็กีารพฒันา
มาจากแบบฝึกของสํานักงานการประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  ซึงเป็นแบบฝึกทีได้เคยใช้มากับ
นักเรียนในช่วงหนึงมาแล้ว   อีกทังผู้ปกครองของ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นทีจะพัฒนานักเรียนใน
ปกครองใหค้วามรูค้วามสามารถในรายวชิาวทิยาศาสตร์
เพอืทจีะใหบุ้ตรหลานของตนมกีารศกึษาในระดบัทสีงูขนึ
จะทาํใหผู้ป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมทโีรงเรยีน
จดัขนึ  และได้มีโอกาสทีจะสอนเนือหาให้กบันักเรียน
สง่ผลใหเ้กดิความใกลช้ดิในครอบครวัมากยงิขนึจงึทาํให้
ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจและช่วยเหลอืให้นักเรยีนได้
ทําแบบฝึกจนมคีะแนนอยู่ในเกณฑ์ทน่ีาพอใจเป็นอย่าง
ยงิ  ในขณะเดยีวกนันกัเรยีนกม็คีวามพงึพอใจต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ให้กบันักเรยีนเนืองจากว่าเป็นกิจกรรมที
นักเรยีนสามารถจะเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาทงัจากครูทสีอน
ในโรงเรยีนทงัจากผูป้กครอง   อกีทงัการจดักจิกรรมใน
ลกัษณะนีนนัไมม่คีวามกดดนัทงัตวัครแูละตวันกัเรยีนจงึ
ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศทีทุกคนมี
ความสุข    จงึน่าทีจะเป็นแนวทางสําคญัทีผู้เกียวขอ้ง
ควรนําไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของไทยทีมี
องค์ประกอบอืนเข้ามาเกียวข้องอย่างมากมาย  ไม่
สามารถทจีะจดัครูใหต้รงตามวชิาเอก   ไม่สามารถทจีะ
เพิมเวลาเรียนให้เพียงพอกับเนือหาทีอัดแน่นอยู่ใน
มาตรฐานวชิา   และผู้ปกครองในชนบททีไม่มคีวามรู้
ทางดา้นเนือหาวชิาการ  ไปใชใ้นการยกระดบัการศกึษา
ในชนบทของประเทศไทยต่อไป 
 3.  ผลการใชว้ธิสีอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้  คณะครโูรงเรยีนบา้นเกาะทากไดเ้ขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมทเีหมาะสมเพอืทดลองใช้
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กบันักเรยีน  พบว่าแผนการจดักาเรยีนรูม้คีูณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก  สามารถนําไปใช้เพือจดัการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดีทังนีเนืองจากได้มีการประชุมชีแจงให้เข้าโดย
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ซงึผ่านกระบวนการพฒันามาแล้ว  
อีกทังผู้วิจ ัยซึงเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้ทําการนิเทศ
ติดตามช่วยเหลือ   จึงทําให้ครูผู้สอนได้พฒันาให้การ
จดัการเรยีนรูม้คีวามสมบรูณ์มากยงิขนึ 

 เ มื อ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับ
นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี 5  และ 6  พบวา่ค่าดชันี
ประสทิธผิล  มคีา่เทา่กบั  94.91  แสดงวา่เมอืนกัเรยีนได้
ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  นักเรยีนมี
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพิมขึนร้อยละ  
94.91  สว่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
พบว่านักเรยีนมพีฒันาการการเรยีนรู้ไปในทศิทางทน่ีา
พอใจ เ ป็นอย่ า งยิง   โดยมีพัฒนาการทางทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรจ์นสามารถทจีะสง่โครงงาน
เขา้ประกวดได้  มผีลสมัฤทธทิเีพมิขนึ  ทงัจากการสอบ
ปกติในห้องเรียนและใช้แบบทดสอบการแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายอําเภอจะนะปี
การศกึษา  2553   ฉบบัปรบัปรุง     ทงัแสดงใหเ้หน็วา่
กระบวนการพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าํหรบั
นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี 5  และ 6  ในครงันีเป็นการ
ดําเนินการทถีูกต้องและเป็นแนวทางทน่ีาจะนําไปใช้ใน
การพฒันาการศกึษาขนัพนืฐานซงึมขีอ้จํากดัอย่างมาก   
อีกทงัยงัเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้นําไปสร้างสอืการ
จดัการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีนและเป็นแนวทางทจีะพฒันา
วชิาชพีของครใูนลาํดบัต่อไป 
 ปจัจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จในการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนนนัประกอบดว้ย 
  -  ผู้บริหารโรงเรียนทีเห็นความสําคญั
ของวชิาวทิยาศาสตร ์    
  -  ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์ จะตอ้งจบ
การศกึษาตรงกบัวชิาเอก   มคีวามเขา้ใจหลกัสตูรอย่าง
ถ่องแท ้  รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล   พฒันาเทคนิคการ
สอนแบบใหม่ๆ    จัดการเรียนรู้ทีเ น้นขันตอนและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    มีวิธีก ารวัดผล
ประเมินผลทีหลากหลาย  และเข้ารบัการพฒันาอย่าง
ต่อเนือง 

  -  ครรูายวชิาอนื  จะต้องช่วยเหลอื
บูรณาการสอนเขา้ด้วยกนั  พฒันาสอืการเรยีนรูเ้พอืให้
นกัเรยีนไดเ้ขา้ไปใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูไ้ด ้
  -  สือการสอน   ต้องเป็นสือของจริง
นักเรียนสามารถปฏิบัติได้   เป็นสิงของใกล้ตัว   ใช้
แหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ   มีสือเทคโนโลยี   และมี
หอ้งสมดุสาํหรบัใหน้กัเรยีนคน้ควา้ 
  -  นักเรียน  จะต้องมีเจตคติทีดีต่อ
การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ มคีวามรูพ้นืฐานในการอ่าน
การเขยีนและการคน้ควา้หาขอ้มลู  สนใจ   ใฝรู่ ้  ศกึษา
คน้ควา้ความรูใ้หมต่ลอดเวลา  เป็น  -  
ผูป้กครองตอ้งเอาใจใสก่ารเรยีนของนักเรยีนในปกครอง   
จดัหาอุปกรณ์การเรยีน   มคีวามรู้ความเข้าใจใน
เนือหาวชิา       
  -  อืนๆ  มีดงันี ชุมชนเห็นถึงความ
จําเป็นของการศกึษา    ชุมชนมคีวามพร้อมในการรบั
ขา่วสาร   ทนัสมยัใหม่ๆ      
 ซงึปจัจยัเหล่านีได้มาจากการเก็บขอ้มูลผู้วจิยั
อย่างใกลช้ดิและประสบการณ์ของผูท้เีกยีวขอ้งทงัหมด
ไ ด้ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ห า ข้ อ ส รุ ป ต า ม ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก
กระบวนการวิจัยทังหมดซึงเป็นแนวทางสําหรับการ
พัฒนาการศึกษาสําหรับโรงเรียนทีมีครูไม่ครบตาม
วิชาเอก   เพือทีจะยกระดบัการศึกษาให้มีคุณภาพที
สงูขนึต่อไป 
 
สรปุผล   
 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ์ 
สําหรับนัก เ รียนชันประถมศึกษา ปีที   5  และ  6   
โรงเรยีนบ้านเกาะทาก  มีครูผู้สอนทีไม่ได้จบวชิาเอก
วทิยาศาสตร ์ ไมม่ปีระสบการณ์สอนวชิาวทิยาศาสตรม์า
ก่อน  ไม่สอืการสอน นักเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีน
ตํา   ผู้ปกครองไม่มคีวามรู้พอทจีะสอนการบ้านให้กบั
นัก เรียน    แต่ครูมีความพร้อมทีจะ เรียนรู้  และ
ผูป้กครองใหค้วามร่วมมอื  ในการพฒันาครผููส้อนนันใช้
กระบวนการและวธิทีหีลากหลาย  มุ่งเน้นให้ครูมคิวาม
เข้า ใจ ใน เ นือหา   กระบวนการและขันตอนทาง
วทิยาศาสตร์   พฒันาผู้ปกครองให้มคีวามรู้และความ
มัน ใจทีจ ะสอนนัก เรียน   พัฒนาสือที เ น้นทักษะ
กระบวนการทาวทิยาศาสตร์  และให้นักเรยีนได้เรยีนรู้
โดยใช้เวลานอกเวลาเรยีนปกต ิ พบว่าครูมคีวามมนัใจ
ในการจดัการเรียนรู้ได้มากขนึ  นักเรียนมีพฒันาการ
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ทางดา้นการเรยีนไดด้ขีนึ  มผีลสมัฤทธทิสีงูขนึ    สอืการ
เรียนเป็นสือทีมีประสิทธิภาพ    ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในกจิกรรมทจีดัขนึและนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 

 1 .   การพัฒนาครูจะต้องทําการพัฒนาใน
รูปแบบเครอืข่ายมคีรูจากหลายโรงเรยีนเขา้ร่วมในการ
พฒันา 

2.  กิจกรรมและแต่ละกิจกรรมของการพฒันา
ครูจะต้องมเีป้าหมายทีชดัเจนว่าเป็นการพฒันาเนือหา
หรอืวธิกีารถ่ายทอดเนือหา     

3.  การพฒันาผูป้กครองจะตอ้งมกีารวางแผนที
รดักุมมกีารพฒันาให้หลายระยะและควรพฒันาในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูห้ลกัทงั  5  กลุม่สาระ 

4.  การพฒันาสอืการเรยีนควรแยกเป็นสอืการ
เรยีนรูแ้ละสอืวธิกีารใหช้ดัเจนมกีารวดัผลประเมนิผลสอืที
นําไปใช ้
 
การนําประโยชน์ไปใช้   
 

 1.  การกําหนดแนวทางพฒันาครูทีไม่สอนไม่
ตรงวิชาเอก  จะต้องใช้การพัฒนาทีหลากหลายเป็น
ขนัตอนเน้นการพฒันาความรูด้า้นเนือหามากกวา่วธิสีอน 
 2.  การพฒันาสือการสอนจะต้องพฒันาสือที
นํ ามา ใช้นอก เวลา เ รียนและ เ ป็นสือที เ น้นทักษะ
กระบวนการของกลุม่สาระการเรยีนรูน้นัๆ 
 3.  โรงเรียนในชนบทจะต้องมีการพัฒนา
ผู้ปกครองให้มคีวามรู้ทีจะสอนนักเรยีนได้อย่างถูกต้อง
เพอืเป็นการสรา้งความรูข้นึในครอบครวั 
 4.  กิจกรรมพฒันานักเรยีนในชนบทควรเป็น
กจิกรรมทเีน้นวชิาการเพอืทจีะเพมิความรูค้วามสามารถ
ใหก้บันกัเรยีน 
 
กิตติกรรมประกาศ   
 

ขอขอบคุณรศ.ไพโรจน์  ครีรีตัน์  ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการวจิยั “การพฒันาอุสาหกรรมยาพารา”   นาง
ปราณี   สุวรรณ รองฯผอ.สปพ.สข.3  นางสุชาฏา   ประ
พรหม ผอ.รร.บ้านสุเหร่า  นางมณฑา   บูหสั ครู รร.
ชุมชนวดันําขาว  น.ส.จตุพร     จนัทรเ์รอืง  นายธญัญา   

บินโหรน  ศน .สพป .สข .3    คุณะครู    นักเรียน 
ผู้ปกครองโ ร ง เ รียนบ้ าน เกาะทก  และครูผู้ ส อน
วทิยาศาสตรใ์นเครอืขา่ยนาหวา้ทุกทา่น 
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บทคดัย่อ 
 

  ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2551 ได้กําหนด
สาระการเรียนรู้ไว้แปดสาระการเรียนกับกลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน   คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึงทีมี
ความสําคัญเพราะมีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค ์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วเิคราะห์ปญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ย่างถถีว้นรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญัหา และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาระการเรียนรู้
อนืๆ  จะเหน็ว่าคณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์การดํารงชวีติ  
ช่วยพฒันาชวีติใหด้ขีนึและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้นือย่าง
มีความสุข  และครูผู้สอนต้องตระหนักถึงความสําคญั
ของกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยไป
กวา่เนือหาคณิตศาสตร ์ ตอ้งสง่เสรมิในใหน้กัเรยีนไดร้บั
รู้ทังความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ กฎ และ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร ์มทีกัษะในการศกึษา คน้ควา้หา
ความรู้ สามารถแก้ปญัหา  ด้วยตนเองได้ โดยใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตรอ์ย่างเหมาะสม นําไปใชใ้น
ชีวิตประจําวนัได้  ตลอดจนปลูกฝงัให้มีเจตคติทีดีต่อ
คณิตศาสตร ์

  ในสภาพปจัจุบนัในการจดัการเรียน
การสอนในกลุ่มการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ในระดบัประเทศ
ไม่เป็นไปตามหลกัการขา้งต้น  จากผลการประเมนิและ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษาพบว่า  สถานศึกษาของรฐัร้อยละ 65  ยงั
ไม่ได้มาตรฐานทงัด้านความรู้ของผู้เรียนและคุณภาพ
การสอนของครู(สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย2ี522:ก) และโรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพ
ท ี150 ไดจ้ดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรต์ามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขนัพนืฐาน พ.ศ.2551    จากผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ของนักเรียนในปี

การศกึษา  2551  พบว่า  ผลการเรยีนของนักเรยีนชนั
ประถมศกึษาปีท ี3  ได้คะแนน NT ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรร์อ้ยละ 57  และการสอบ O-NET ของ
นักเรยีนชนัประถมศึกษาปีที 6  ร้อยละ 32   และจาก
สงัเกตการณ์สอนของผู้บรหิารโรงเรยีน พบว่า ครูส่วน
ใหญ่ใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านเนือหาให้
นักเรยีน   ไม่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์คอืเน้น
เนือหามากกว่ากระบวนการเรียนรู้  ประกอบกับกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที
เนือหาสาระการเรยีนรูส้่วนใหญ่เป็นนามธรรมทนีักเรยีน
ไมเ่หน็เป็นรปูรา่ง   ทาํใหน้กัเรยีนเบอืหน่ายต่อการเรยีน  
จากสาเหตุทคีรใูชส้อืน้อย  ทาํใหบ้ทเรยีนไมน่่าสนใจ  ทาํ
ใหส้ง่ผลต่อคุณภาพนกัเรยีนโดยรวม 

   การพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์พอื
เพิมคุณภาพนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3-6  ของ
โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150    ไดท้าํการวจิยั
ครงันีมีว ัตถุประสงค์สองประการคือ  เพือพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพือ เพิมคุณภาพนักเรียนและ
เปรียบเทียบคุณภาพผลหลังพัฒนาของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีท ี3-6 

ในการวจิยัครงันีผู้วจิยัได้กําหนดขอบเขตการ
วจิยัดงันีคอื ด้านประชากรทใีช้ในการวจิยัเป็นนักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150 ชนัประถมศกึษา
ปีที 3-6 ในปีการศึกษา  2553และปีการศึกษา  2554  
ระยะเวลาทใีชใ้นการวจิยัตงัแต่วนัท ี1  กรกฎาคม  2553  
-  30  มิถุนายน  2554  สถานทีใช้ในการวิจัยคือ
โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150  เลขท ี199   หมู่
ท ี3 ตาํบล ปา่บอน อาํเภอปา่บอน จงัหวดัพทัลุง 

  ผลทีได้ร ับจากงานวิจัยครังนี  คือ 
นักเรียนได้ เ รียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ ต่ างๆ   ได้ร ับ
ประสบการณ์ตรง  เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  สนใจบทเรยีนเพมิ
สงูขนึ  เสนอความคดิทสีรา้งสรรคต่์อคร ู สามารถปรบัใช้
ในชวีติประจําวนัได ้ ลดความเครยีดของนักเรยีน  และ
ท้าทายความสามารถของนักเรยีน ด้านตงัครู มสีอืการ
เรยีนการสอนทเีหมาะสม  มกีารแลกเปลยีนเรยีนรูท้ไีป
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ศกึษาดงูานมาปรบัใชก้บัการจดัการเรยีนการสอนของคร ู 
มกีารปรบักิจกรรมให้เหมาะสมกบันักเรยีน  พฒันาสอื 
ปรบัปรุงบรรยากาศและสงิแวดล้อมให้เอือต่อการเรยีน
การสอน ด้านผู้บรหิารสถานศึกษามกีารนิเทศติดตาม
และประเมนิการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
  
บทนํา 
 

  -  
 
วิธีการวิจยั 
 

ประชากรทใีชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนโรงเรยีน
บา้นห้วยทรายมติรภาพท ี150  จํานวน  83  คน  แยก
ตามชนัดงันี  ชนัประถมศกึษาปีท ี3  จํานวน  23  คน  
ชันป ร ะถมศึกษา ปี ที  4  จํ า น วน   1 5   คน   ชัน
ป ร ะถมศึกษา ปีที  5   จํ า นวน   2 5   คนและชัน
ประถมศกึษาปีท ี6  จํานวน 20  คน นักเรยีนทเีป็นกลุ่ม
ทดลองชนัละ 10  คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 3  คน  กลุ่ม
ปานกลาง  จาํนวน 4  คนและกลุม่เก่ง จาํนวน 3  คน 
                  เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั  แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคอืเครอืงมอืทเีป็นกจิกรรมพฒันาการเรยีนการ
สอนและเครอืงมอืทใีช้เก็บรวบรวมขอ้มูล   สถติิทใีช้ใน
การรวบรวมข้อมูลคือ  สถิติพืนฐาน  สถิติหาคุณภาพ
ของเครอืงมอื และสถติเิปรยีบเทยีบ 
  ในการรวบรวมข้อเป็นแบบทดสอบชนิดเลือก
ตอนมี 4  ตัวเลือก  ดังนี  ชันประถมศึกษาปีที 4  มี
จาํนวน  30  ขอ้  ชนัประถมศกึษาปีท ี5  จาํนวน 20 ขอ้  
ชนัประถมศกึษาปีท ี6      จํานวน  20  ขอ้  แบบสงัเกต
ชนิดมโีครงสร้างจํานวนชนัละ 1  ชุด เพอืเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน
ในขณะทําการวจิยั  แบบบนัทกึการนิเทศ  ตดิตามและ
ประเมนิใช้เก็บข้อมูลเกียวกบัการวิเคราะห์นักเรียนใช้
หลกัการของ swot การวางแผน  การพฒันาการเรยีน
การสอน ข้อปญัหาในการพฒันาการเรยีนการและการ
ประเมนิผลการวจิยัทเีกยีวกบัตวัเดก็และครู มจีํานวน 1
ชุด 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  สถิติ
พนืฐานไดแ้ก่ รอ้ยละใชห้าผลการใชส้อืประเภทคณิตคดิ
เรว็ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3-6  ค่าเฉลยีใชห้า
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี
3-6  ของโรงเรยีนบ้านห้วยทรายมติรภาพท ี150  และ

โรงเรียนทีมีผลการเรยีนดีกว่าโรงเรยีนบ้านห้วยทราย
มติรภาพท ี150คอืนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3-6ของ
โรงเรยีนวดัป่าบอนตําและโรงเรยีนวดัท่าดนิแดงและค่า
แจกแจงความถี ใช้หาข้อมูล เกียวกับการสัง เกต
พฤติกรรมของนักเรียนทงัในและนํานักเรียนไปแหล่ง
เรยีนรูแ้ละ แบบบนัทกึ ใชเ้กบ็ขอ้มลูเกยีวกบัจดัการเรยีน
การสอนของครทูเีกยีวกบัการสอนคณิตศาสตร ์ สถติหิา
คุณภาพของเครอืงมอื  ใช้หาคุณภาพของเครอืงมอืคือ
แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก เพอืใชว้ดัความรู้
นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3-6  โดยหาค่า IOC เพอื
หาความเทยีงตรงเชงิเนือหาดา้นโครงสรา้งของรายวชิา
จากผู้เชียวชาญ จํานวน  3  คนหาความยากง่ายของ
แบบทดสอบ  และอํานาจจําแนกของข้อสอบโดยใช้
นักเรียนชนัประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกลุ่ม
เ รียนอ่ อน  2 7  คน   เ รียน เก่ ง  2 7   คน  ของชัน
ประถมศกึษาปีท ี3-6 ซงึเป็นประชากรไม่ใช่กลุ่มทดลอง
เครอืงมอื  สถติเิปรยีบเทยีบคอื T-test ค่าเปรยีบเทยีบ
ผลการเรยีนระหว่างโรงเรยีนบ้านห้วยทรายมติรภาพท ี
150 กบัโรงเรยีนวดัปา่บอนตาํและโรงเรยีน 
 
ผลการวิจยั 
 

1.  การพฒันาการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เพอืเพมิคุณ
พนักเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพ
ท ี150  ชนัประถมศกึษาปีท ี3-6 ของปีการศกึษา 2553
และปีการศกึษา  2554 พบว่าผลการพฒันาครโูดยใชว้ธิี
การศกึษาดูงาน การอบรมเชงิปฏบิตักิารและการนิเทศ 
ติดตามและประเมนิ ผลการวจิยัดงันีครูไปศึกษาดูงาน
และอบรมเชิงปฏิบตัิการในโรงเรียนทีจดัการศึกษาได้
ดีกว่าโรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที 150 คือ
โรงเรยีนพลวทิยา  อําเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลาสงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการศกึษาเอกชนและโรงเรยีนบ้าน
ควนพระสาครินทร์  อําเภอ ปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง  
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐานเพอื
เทยีบเคยีงกบัโรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150 ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า  ครูนําเทคนิคการสอนรูปแบบ
ใหม่ๆ มาพฒันาการเรยีนการสอน  การวเิคราะหห์ลกัสตูร
คณิตศาสตรท์ถีูกต้องตามหลกัการวดัและประเมนิผลให้
ตรงตามตวัชีวดัและพฒันานักเรยีนได้ดีกว่าเดิม  ครูมี
การผลติสอืใชเ้องใหเ้หมาะสมกบับทเรยีนและตามความ
ตอ้งการของนักเรยีน  จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยเกม
ตารางรอ้ย  คณิตคดิเรว็ การนังสมาธ ิ5 นาทกี่อนเรยีน  
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ครูมคีวามรู้ความเขา้ใจการจดัระบบนิเทศในระบบสาย
ชัน ระบบนิเทศซึงกันและกันและระบบนิเทศโดยครู
อาวุโสในสายชันเรียน  การปรับปรุงพัฒนาของการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรม์กีารปรบัและพฒันาบรรยากาศสอง
ประการคือตงัครูและบรรยากาศทางกายภาพอนัได้แก่ 
บรรยากาศในหอ้งเรยีนหอ้งเรยีนและบรเิวณโรงเรยีนให้
เออืต่อการจดัการเรยีนการสอน ผลการวจิยัพบว่า ตวัครู
สรา้งความเป็นกนัเองกบันักเรยีน  ครสูอนตรงตามเวลา 
รบัฟงัความคดิเห็นของนักเรยีน ครูมอีารมณ์ด ียมิแย้ม
แจ่มใส ครูช่วยเหลือนักเรียนทีมีปญัหาการเรียนและ
อุปกรณ์การเรยีนให้คําแนะนําใช้แบบฝึก นังสมาธกิ่อน
เรยีน ใชเ้กมนําในการจดัการเรยีนการสอน  การพฒันา
นักเรียนนันจากการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ  ผลการวิจัยพบว่า  วิธีการทีเหมาะสมใช้
ไดผ้ลดคีอืนกัเรยีนไปแหล่งเรยีนรู ้เพราะนกัเรยีนมคีวาม
สนใจ  อยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามสุขในการเรยีน นักเรยีน
ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง เห็นของจริง  เรียนรู้จาก
นามธรรมไปหานามธรรม  การจดักจิกรรมคณิตคดิเรว็
เป็นกจิกรรมททีา้ทาย ฝึกคดิจากเรอืงงา่ยไปหาเรอืงยาก
ผลการจัดกิจกรรมคณิตคิด เ ร็วของนัก เ รียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3 พบว่า ชุดที 1 ซึงเป็นชุดแรก
นกัเรยีนยงัไมคุ่ย้เคย นกัเรยีนยงัใชเ้วลาตามทคีรกูําหนด
คอืเวลา 8 นาทจีาํนวน 6  คนคดิเป็นรอ้ยละ 30  สว่นชุด
ท ี2-20  ใชเ้วลา 3- 4  นาท ีเสรจ็และถูกตอ้ง จาํนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอืนทีใช้
พฒันานักเรยีนในชนัอืนนอกจากนังสมาธ ิคณิตคิดเร็ว 
แบบฝึกยงัใช ้เกมนําในการจดัการเรยีนการสอน  การทาํ
บญัชรีบัจ่ายตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงโดยนํารูปแบบ
จากสาํนกังานตรวจสอบสหกรณ์จงัหวดัพทัลุงใหน้กัเรยีน
ทําบญัชทีุกวนั  เพอืเรยีนรูใ้นการรบัจ่ายของนักเรยีนแต่
วนัว่าจ่ายและรบัมคีวามเหมาะสมหรอืไม่เพอืใหน้ักเรยีน
รูจ้กัประหยดัค่าใชจ้่าย ใชพ้อประมาณ  มเีหตุผล และมี
ภูมคิุม้กนัเป็นตน้  บญัชร  จนัทรด์า(2553:38)  ไดเ้สนอ
แนวคิดในการพัฒนาครูว่าครูเป็นทรัพยากรมนุษย์ที
สาํคญั การพฒันาครเูป็นหน้าทขีองผูบ้รหิารสถานศกึษา
ทจีะนําสถานศกึษาใหม้คีุณภาพเพราะครเูป็นเครอืงมอืที
สําคัญในการจัดการ เรียนรู้ ให้ผู้ เ รียนการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีศักยภาพสูงจําเป็นต้องพฒันาครูทีมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการทีมี
ประสทิธภิาพ 

     จรสัศรี  จริยากูล และคณะ (2550:3)  เสนอ
แนวคดิในการพฒันาครวู่าการบรหิารงานบุคคล ครเูป็น
หนึงในทรพัยากรทางการบรหิาร การบรหิารงานบุคคล
เป็นหน่วยงานหนึงการจดัโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  
การทีให้ครูปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาทีเน้นนักเรยีนเป็นคนเก่ง  คนด ี อยู่ร่วมใน
สงัคมอย่างมคีวามสุข  การบรหิารบุคคลต้องคํานึงถึง
ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมความชํานาญ  
สาขาวชิาทจีบมา  เพอืให้ครูได้จดัการเรยีนการสอนที
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน เป็นการสรา้งบรรยากาศทดีใีนการ
ทาํงาน 
   2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนหลงัพฒันา 
   การเปรยีบเทยีบผลการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน
หลังพฒันาของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมิตรภาพท ี
150 ชนัประถมศกึษาปีท ี3-6 ดา้นคุณธรรม  การอยูร่ว่ม
อย่างมคีวามสุขในปีการศึกษา 2553  และด้านผลการ
เรียนชันประถมศึกษาปีที 4-5  ในปีการศึกษา 2554  
เนืองจากนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ซึงเลือนชัน
เรยีนจากประถมศึกษาปีที 2 เพียง 2 เดือนเท่านันพอ
สรปุ ผลการวจิยัดงันี 
   2.1 ดา้นคุณธรรม 
         การจดัการศกึษาจําเป็นต้องพฒันานักเรยีนให้
เป็นคนด ีมคีุณธรรม เป็นสงิจําเป็นในการพฒันาคนให้
เป็นมนุษย์ทคีุณธรรม มคีุณภาพตามความต้องการของ
สังคม   ผลการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมพบว่า  
นักเรียนตังใจเรียน มีความรบัผิดชอบต่องานทีได้ร ับ
มอบหมาย   มคีวามเออืเฟืองเผอืแผ่กบันักเรยีน มคีวาม
ตรงต่อเวลา  มีวินัยในตนเอง  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกบัวยั   มจีติสาธารณะเป็นตน้ 

2.2 ดา้นการอยูร่ว่มอยา่งมคีวามสขุ 
   คุณภาพในดา้นการอยู่ร่วมอย่างมคีวามสุขเป็น
เป้าหมายของการจดัการศึกษาของชาติทสีําคญัเพราะ
มนุษยเ์ป็นสตัว์สงัคมทตี้องอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม การอยู่
ร่วมในสงัคมต้องมกีติกา ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  กฎหมาย 
เป็นสงิสาํคญัในการอยูร่ว่มกนั และการเป็นผูนํ้าผูต้ามทดี ี
ผลการพัฒนานักเรียนด้านอยู่ ร่วมกับผู้อืนอย่างมี
ความสขุพบวา่   นกัเรยีนเคารพ กฎ ระเบยีบ ขอ้ตกลงที
จะอยู่ร่วมกนัในการไปทศันศกึษาดูงาน  ปฏิบตัิการรบั
ของโดยการเขา้แถวก่อนหลงั  ปฏบิตัติามระเบยีบการใช้
อาคารสถานททีไีปดูงาน  ทงิขยะในถงัเกบ็ขยะ นกัเรยีน
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เป็นผู้นําในการจดัเก็บข้อมูลด้านราคาสินค้า  จํานวน
สนิค้าทีไปเก็บข้อมูลในตลาดเปิดท้ายขายของ  ตลาด
แหล่งท่องเทยีวทะเลน้อยและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
และเป็นผู้นําในการจัดนันทนาการเช่นเป็นพิธีกรจัด
รายการร้องเพลง และร้องเพลงเพอืสร้างความบนัเทิง  
สนุกสนานสรา้งความเป็นกนัเอง ไมแ่บง่พวกเป็นตน้ 

2.3 ดา้นผลการเรยีน 
                    ในดา้นคุณภาพผลการเรยีนโดยนําผลการเรยีน

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี4-6 ในการศกึษา 2554 
ไปเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนวดัป่าบอนตําและโรงเรยีนวดั
ทา่ดนิแดงทจีดัการศกึษาไดด้กีวา่โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย
มติรภาพท ี150  ผลการวจิยัพอสรปุไดด้งันี 
            2.3.1 ผลการเปรียบเทียบโรงเรียน
บา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150กบัโรงเรยีนวดัป่าบอนตํา
ผลการวจิยัพบว่า  มผีลการเรยีนในชนัประถมศกึษาปีท ี
6 คะแนนเฉลยี ของโรงเรยีนบ้านห้วยทรายมติรภาพท ี
150 เท่ากับ  12.80  โรงเรียนวดัป่าบอนตํามีคะแนน
เฉลยีเท่ากบั10.20  และเมอืทดสอบค่า t-test เท่ากบั 
7.124 ซึงเป็นค่าทีสูงอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที 0.05  
ผลการเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี5ของโรงเรยีนบา้นหว้ย
ทรายมติรภาพท ี150 มคีะแนนเฉลยีเท่ากบั 13.95และ
โรงเรยีนวดัป่าบอนตํามคีะแนนเฉลยี10.80 เมอืทดสอบ
ค่า t-test  เท่ากบั 6.013 มคี่าสงูกว่าอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิ ี0.05และผลการเรยีนในชนัประถมศกึษาปีท ี4 
ของโรงเรยีนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที 150 มีคะแนน
เฉลยีเทา่กบั22.05  โรงเรยีนวดัป่าบอนตํามคีะแนนเฉลยี 
16.80 เมอืทดสอบค่า t-test มคี่าเท่ากบั 4.160 ซงึสงู
กวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 
                 2.3.2 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง
โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายมติรภาพท ี150กบัโรงเรยีนวดัท่า
ดินแดง ผลการวจิยัพบว่า ขนัประถมศึกษาปีที 6 ของ
โรงเรยีนบ้านห้วยทรายมติรภาพท ี150 มคีะแนนเฉลยี
เท่ากบั12.20  และโรงเรยีนวดัท่าดนิแดงมคีะแนนเฉลยี
เท่ากบั 10.50 ผลการทดสอบค่า t-test เท่ากบั3.958ซงึ
สงูกวา่อยา่งมนีบัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 ชนัประถมศกึษา
ปีที 5โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที 150 ผลการ
เรยีนมคีะแนนเฉลยีเท่ากบั12.50 และโรงเรยีนวดัท่าดนิ
แดงมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 12.50 ผลการทดสอบค่า t-
test เท่ากบั 5.467 ซงึมคี่าสงูกว่าอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิ ี0.05และชนัประถมศกึษาปีท ี4 ของโรงเรยีนบา้น
หว้ยทรายมติรภาพท ี150 ผลการเรยีนเป็นคะแนนเฉลยี

เท่ากับ21.50 โรงเรียนวัดท่าดินแดงผลการเรียนมี
คะแนนเฉลยีเท่ากบั14.90 เมอืทดสอบค่า t-test มคี่า
เทา่กบั 6.042 ซงึสงูกวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 
     
ข้อเสนอแนะ 
 

  ควรทําวิจ ัยเกียวกับการจัดการเรียนสอน
คณิตศาสตรท์งัโรงเรยีน เพอืจะไดพ้ฒันาไปพรอ้มๆ กนั 
และ การวจิยัเกียวกบัการสอนการคิดในรูปแบบต่างๆ
เป็นสิงสําคญัเพือให้ครูเปลียนพฤติกรรมการสอนและ
เปลยีนพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรยีน นอกจากนี ควร
อนุมตัิโครงการวิจยัเป็นปีการศึกษาเพอืสะดวกในการ
เกบ็ขอ้มลูการวจิยั      
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การพฒันาการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ์
 

ทนงค ์บุญชว่ย*   
โรงเรยีนวดัชุมประดษิฐ ์อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 

*E-mail: pongpiw1111@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 
 

  การวิจยัครงันีมีวตัถุประสงค์เพือ  1)  ศึกษา
การเรยีนการสอนแบบโครงงานในปจัจุบนั  และปจัจยัที
เกยีวขอ้ง  2)  พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน  3)  ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี
4 - 6  จาํนวน 40 คน  คร ู จาํนวน 6 คนและผูป้กครอง
โรงเรยีนวดัชุมประดษิฐ ์ จาํนวน  40 คน เครอืงมอืทใีช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ตามรูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบ โครงงานวทิยาศาสตร ์ 2)  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบมี
ลกัษณะเป็นแบบปรนัยแบบเลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก 
จาํนวน 30 ขอ้  และ  3)  แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้น
ปจัจัยทีส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวทิยาศาสตร ์
    สถิติทีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลีย  ส่วน
เบยีงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคา่ท ี  (t – test) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ปจัจยัทสีง่ผลต่อการจดัการเรยีนการสอน
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  มี  4  ด้าน  คือ  ด้าน
ผูบ้รหิาร  ดา้นครผููส้อน  ดา้นผูเ้รยีน  และดา้นผูป้กครอง  
โดยดา้นผูบ้รหิาร ปจัจยัทสีง่ผล 
มากทสีุด  คอื  ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูท้ี
ส่งเสรมิต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือด้านการสนับสนุน
ดา้นงบประมาณ  ดา้นครผููส้อน ปจัจยัทสีง่ผลมากทสีุด  
คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจการจดัการสอนแบบโครงงาน   
และรองลงมา  คอืดา้นการดูแล ช่วยเหลอื ใหก้ําลงัใจแก่
ผูเ้รยีน ดา้นผูเ้รยีน ปจัจยัทสี่งผลมากทสีุด  คอื  ดา้น
ความสนใจ  ความรบัผิดชอบในการทํา และรองลงมา  
คอืดา้นการมทีกัษะกระบวนการกลุม่  และดา้นผูป้กครอง
ปจัจยัทสี่งผลมากทสีุด คอื ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อการ
ทาํกจิกรรมของบุตรหลาน และรองลงมา คอื ดา้นการให้
กําลงัใจ ช่วยเหลอื บุตรหลาน และในภาพรวมทุกดา้นมี
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

    2.  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานที
เพมิขนึ   
โ รง เ รียนมีการจัดแหล่ ง เ รียนรู้ทีหลากหลายขึน  
ผูป้กครองทุกคนใหค้วามร่วมมอืในการจดัการเรยีนการ
สอน  
   3. นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี4 – 6  มผีลสมัฤทธิ
ทางการเรยีนวทิยาศาสตร์หลงัจากได้รบั การเรยีนการ
สอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรส์งูกวา่ก่อนเรยีน 
 
คาํสาํคญั 
 การเรยีนการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์
 
บทนํา   
 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานจงึเป็น
การเสรมิสร้างศกัยภาพการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรยีน  ทําให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมทังรู้จ ักวาง
แผนการทํางาน  การลงมอืปฏบิตั ิ ไดต้รวจสอบผลงาน
เพอืการปรบัปรุง  หรอืการแก้ปญัหาทีเกิดขนึจากการ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง  โครงงานวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
เสรมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรซ์งึอาจจดัในเวลาเรยีน  หรอื
นอกเวลาเรยีนก็ได ้ อาจจดัทําเป็นรายบุคคล  หรอืเป็น
กลุ่มก็ได้  นักเรียนได้นําหลกัการ  ทฤษฎีพนืฐานทาง
วทิยาศาสตร์และทสีําคญัทสีุด  คอื  ได้นํากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้และ
แก้ปญัหาหรือประดิษฐ์คิดค้นสิงใหม่ๆภายใต้การให้
คําแนะนําปรึกษา  และการให้การดูแลของครูหรือ
ผู้เชยีวชาญ  ดงันันโครงงานวทิยาศาสตร์จงึเป็นสงิทีมี
คุณค่า  ทังด้านการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปใช้แก้ปญัหาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
แบบมากกว่าการทํากิจกรรมใดๆ  เป็นการนําความรู้
ความเขา้ใจในเรอืงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ให้
เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  และการดํารงชวีติอย่างมคีุณค่า  
(สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2547 : 27)  การ
จดัการเรยีนการสอนเพอืพฒันาผูเ้รยีนตอ้งจดักจิกรรมที
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สง่ผลต่อการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์  ประกอบกบัการพฒันาและปรบัปรุง
การสอนในปจัจุบนัไดเ้ปลยีนแปลงหลกัสตูรทเีน้นเนือหา  
เป็นหลกัสตูรทเีน้นทกัษะกระบวนการใหน้ักเรยีนคดิเป็น  
ทาํเป็น  และแกป้ญัหาเป็น  ครตูอ้งมคีวามรู ้ และทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถถ่ายทอดไปสู่
ผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  (ศริพิร  ฐานะมนั. 2545:2) 

    จากการรายงานผลสมัฤทธิทางการเรียน
ของโรงเรียนวดัชุมประดิษฐ์ในกลุ่มสาระ   การเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ ปีการศกึษา  2550  และ  2551  ผลการ
เรยีนเฉลยีรอ้ยละ  59.52  และ  61.84  ตามลําดบั  ซงึ
ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทโีรงเรยีนกําหนดไว้  ทงันีจาก
การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาเกดิจากผูเ้รยีนขาดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และครยูงัขาดความรูด้า้น
การจดัการเรยีนการสอนทใีห้ผู้เรยีนไดส้รา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมโครงงาน  จากหลกัการและ
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทางโรงเรยีนวดัชุมประดษิฐจ์งึจดั
ให้มีโครงการ   การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวทิยาศาสตรข์นึ 
 
วิธีการวิจยั 
 

  1.  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปี
ท ี4-6  โรงเรยีนวดัชุมประดษิฐ์  จํานวน 40 คน ครู
โรงเรยีนวดัชุมประดษิฐ ์ จํานวน  6 คน และผูป้กครอง
นกัเรยีน  จาํนวน 40 คน  
 2. เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 
 2.1 แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
โครงงานวทิยาศาสตร ์ 
 2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน
วทิยาศาสตร ์แบบทดสอบมลีกัษณะเป็นแบบปรนัยแบบ
เลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 
 2.3  แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้นปจัจยัที
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วทิยาศาสตร ์
 
วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 

 1.  ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ทงั โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์ ที
ผู้วิจ ัยสร้างขึน แล้วนําผลการสอบมาตรวจให้คะแนน  

สอบถามความคิดเห็นครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน
เกียวกบัปจัจยัทีส่งผลต่อการพฒันาการเรยีนการสอน
แบบโครงงานวทิยาศาสตร ์ 
 2. จัด ก า ร เ รีย นก า รสอนแบบ โค ร ง ง าน
วทิยาศาสตร ์ โดยจดัการเรยีนรูเ้ป็นฐานการเรยีนรู ้ 6  
ฐาน ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ 6  แผน   คละนักเรยีน
ชนั ป.4 – 6   
 3. เมอืสนิสุดการสอนตามกําหนด ทําการ
ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test)โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร ์
 4. ทําการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ครู ผูป้กครอง และนักเรยีน เกยีวกบัปจัจยั
ทีส่งผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แล้วนําผลคะแนนทีได้มาวิเคราะห์โดย
วธิกีารทางสถติเิพอืทดสอบสมมตฐิานต่อไป 
 
สรปุผล   
 

 1. ปจัจยัทสีง่ผลต่อการจดัการเรยีนการสอน
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  มี  4  ด้าน  คือ  ด้าน
ผูบ้รหิาร  ดา้นครผููส้อน  ดา้นผูเ้รยีน  และดา้นผูป้กครอง  
โดยดา้นผู้บรหิาร ปจัจยัทสี่งผลมากทสีุด  คอื  ดา้นการ
จดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ทีส่งเสริมต่อการเรียนรู ้ 
และรองลงมา  คือด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ  
ด้านครูผู้สอน ปจัจยัทสี่งผลมากทสีุด  คอื  ด้านความรู้
ความเขา้ใจการจดัการสอนแบบโครงงาน   และรองลงมา  
คอืดา้นการดแูล  ช่วยเหลอื  ใหก้ําลงัใจแก่ผูเ้รยีน  ดา้น
ผู้เรียน  ปจัจยัทีส่งผลมากทีสุด  คือ  ด้านความสนใจ  
ความรบัผดิชอบในการทํา และรองลงมา  คอืด้านการมี
ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  และดา้นผูป้กครองปจัจยัที
ส่งผลมากทีสุด  คือ  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อการทํา
กจิกรรมของบุตรหลาน และรองลงมา  คอื ดา้นการให้
กําลงัใจ  ช่วยเหลอื  บุตรหลาน  และในภาพรวมทุกดา้น
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ครทูุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการพฒันา
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานทเีพมิขนึ  
โ รง เ รียนมีการจัดแหล่ ง เ รียนรู้ทีหลากหลายขึน  
ผูป้กครองทุกคนใหค้วามร่วมมอืในการจดัการเรยีนการ
สอน  
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 3. นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี4 – 6  มี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์หลงัจากได้รบัการ
เรยีนการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรส์งูกวา่ก่อน 
 
อภิปรายผล 
 

 1. ปจัจยัทสีง่ผลต่อการจดัการเรยีนการสอน
แบบโครงงานวทิยาศาสตร์ ม ี4 ด้าน คอื ด้านผู้บรหิาร  
ดา้นครผููส้อน  ดา้นผูเ้รยีน  และดา้นผูป้กครอง 
       1.1 ด้านผู้บริหาร พบว่า ปจัจัยทีส่งผล
มากทีสุด คือ การส่งเสรมิการจดับรรยากาศและแหล่ง
เรียนรู้ทีส่ ง เสริมต่อการ เรียนรู้ ในระดับมากทีสุด  
เนืองมาจากในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานจะเน้นให้
นักเรยีนได้ศึกษาปญัหาหรอืข้อสงสยัต่างๆด้วยตนเอง  
และนักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้  และหา
คําตอบจากปญัหาหรอืข้อสงสยัต่างๆเพอืให้ได้คําตอบ  
ซงึจะตอ้งอาศยัแหล่งเรยีนรูท้หีลากหลายในสถานศกึษา  
เช่นห้องสมุด  ห้องคอมพวิเตอร์  สวนสมุนไพร  แปลง
เกษตร  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
สวนหยอ่ม  เป็นตน้  เพราะแหล่งเรยีนรูเ้หล่านีเป็นแหล่ง
รวมขอ้มูล  ข่าวสารต่างๆให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้  เพือจะทําให้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ประสบผลสาํเรจ็ 
       1.2  ดา้นครผููส้อน พบว่า ปจัจยัทสีง่ผล
มากทีสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจการจดัการสอน
แบบโครงงาน เนืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษานัน  
ครูผู้สอนจะต้องเป็นมากกว่าเป็นผู้ให้คําปรึกษา คือ
จะต้องเป็นผู้ให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ แนะแนวทาง
ใหก้บันักเรยีนแลว้  ในบางเวลาครูจะต้องช่วยแก้ปญัหา  
ร่วมวางแผน ตดัสนิใจ กระตุ้นเตอืนเมอืพบขอ้ผดิพลาด  
บกพรอ่ง  และเสรมิกาํลงใจ  โดยเรมิตงัแต่ความเขา้ใจใน
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ความหมายของโครงงาน 
ประเภทของโครงงาน  ขนัตอนการทําโครงงานตงัแต่
ระยะต้นทเีป็นระยะทนีักเรยีนเลอืกหวัขอ้ปญัหาในการ
จดัทาํโครงงาน หรอืปญัหาทนีกัเรยีนสนใจทจีะศกึษาตอ้ง
มีความเป็นไปได้ ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม  จนถึง
ระยะเวลาสนิสุดการดําเนินกจิกรรม การเขยีนเค้าโครง
ย่อของโครงงาน การเขยีนรายงานใหส้มบูรณ์ ตลอดจน
การนําเสนอโครงงาน 
       1.3 ดา้นผูเ้รยีน พบว่า ปจัจยัทสีง่ผลมาก
ทสีดุ คอื ดา้นความสนใจ ความรบัผดิชอบ 

ในการทํากิจกรรม  เนืองมาจากการจดัการเรยีนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นการเรียนในระยะยาว  
นักเรยีนเป็นผู้มบีทบาทสูงสุด  โดยเป็นผู้ค้นหาปญัหา
หรือข้อสงสยัเอง  ออกแบบการศึกษาค้นคว้าเอง  ใช้
ทกัษะกระบวนการกลุ่มในการทํางาน  การคดิแก้ปญัหา  
การลงมือปฏิบัติ  ดังนันถ้านักเรียนมีความสนใจและ
รบัผดิชอบในการทํากจิกรรมกจ็ะทําใหม้ผีลงานทสีาํเรจ็  
นกัเรยีนกจ็ะมคีวามสขุในการเรยีน  การทํากจิกรรม  ไม่
เบอืหน่าย  และในทางตรงกนัขา้มหากนกัเรยีนไมม่คีวาม
สนใจ  ไม่มคีวามอดทนในการเรยีนก็จะทําให้การเรยีน
ประสบความลม้เหลว  ทาํใหน้กัเรยีนไม่อยากเรยีน  เบอื
การเรยีน 
       1.4 ดา้นผูป้กครอง พบว่า ปจัจยัทสีง่ผล
มากทสีุด  คอื  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อการทํากจิกรรม
ของบุตรหลาน  เนืองมาจาก  การดแูลเอาใจใสต่่อการทาํ
กิจกรรมโครงงานของบุตรหลาน  ในเรืองการให้การ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําโครงงาน  
เช่น  ช่วยจดัหาอุปกรณ์  ใหค้ําแนะนําหรอืเป็นทปีรกึษา
ในบางเรืองทีเกียวกับภูมิปญัญาท้องถิน  เช่นการทํา
นํามนัไพลสาํหรบันวดแกอ้าการเคลด็ ปวด เมอืย การทาํ
ยาดมสมุนไพร จะช่วยให้เด็กได้พฒันาความคดิในการ
เรยีนรู ้ และยงัช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน
และผูป้กครองใหพ้ฒันาไปในทางทดีดีว้ย 
  2.  การพฒันารูปแบบการพฒันาการเรยีนการ
สอนแบบโครงงาน  ดงันี 
    2.1  การพฒันาครู  ครูทุกคนได้รบัความรู้
จากการศึกษาดูงาน  การอบรมสัมมนา  การศึกษา
เพิมเติมจากเอกสาร  และทางอินเทอร์เน็ต  แล้วนํา
ความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบโครงงาน 
    2.2  ครูทุกคนมกีารระดมสมองและ
แลกเปลียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  ร่วมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานวทิยาศาสตร ์ โดยมกีารจดัการเรยีนรูเ้ป็นฐาน
การเรยีนรูต้ามลาํดบัขนัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
    2.3  การเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนโดยครู
วเิคราะห์นักเรยีนเป็นรายบุคคลเพอืจดักลุ่มผูเ้รยีน โดย
คละความสามารถนักเรยีนทเีรยีนเก่ง  ปานกลาง  และ
อ่อน เพอืให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกนั  และช่วยเหลือกนัใน
การเรียนรู้  โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มและการ
ปฏบิตักิจิกรรมกลุม่ 
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    2.4  โรงเรยีนไดจ้ดัใหม้แีหล่งการเรยีนรูท้ี
หลากหลายขนึ  และเออืต่อการศกึษาค้นควา้หาความรู้
ของนักเรียน  เช่นจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพือให้
นักเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูท้างอนิเทอรเ์น็ต  จดั
ให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จัด
ปรบัปรุงสวนสมุนไพร  สวนหย่อม  แปลงเกษตร  ทเีออื
ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานวทิยาศาสตร์ทงัแบบ
โครงงานประเภทสํารวจ  ประเภททดลอง  เพือให้
นักเรยีนได้ศกึษาค้นคว้า  ได้เรยีนรู ้ จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรยีนรู้ เพือให้สามารถสรุปความรู้  และ
สามารถคน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง 
    2.5   การเตรยีมความพรอ้มผูป้กครอง  โดย
การประชุม  ปรกึษาหารอื  สรา้งความเขา้ใจ  รบัทราบ
ข้อปญัหา   และการให้ข้อมูลเกียวกับบทบาทของ
ผู้ปกครองในการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน  เพอืเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองมสี่วนร่วมในการจดัทําโครงงานของ
นักเรยีน  เช่น  อนุญาตให้ทําโครงงานได้และให้ความ
สนใจในการทําโครงงาน  ใหก้ําลงัใจเมอืนักเรยีนรูส้กึ
ทอ้ถอย    การรบัฟงัและชมเชยในบางโอกาส จะช่วยให้
เดก็รบัรูว้า่ผูป้กครองของตนใหค้วามสนใจและยอมรบัใน
ความคดิของเดก็ ๆ    ใหค้วามสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการทําโครงงาน เช่น ช่วยจดัหาอุปกรณ์  
และใหค้วามชว่ยเหลอืในการจดัซอืบา้งเทา่ทจีาํเป็น  และ
ให้คําแนะนําหรอืเป็นทปีรกึษาของนักเรยีนในบางเรอืง
บางกรณีเทา่ทจีะทาํได ้
 3  ผลกา ร จัดก า ร เ รีย น รู้ แ บบ โค ร ง ง าน
วิทยาศาสตร์  นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  ทงันีเป็นผลสบื
เนืองมาจาก 
 3.1  การจดัการเรยีนรูแ้บบฐานการเรยีนรู ้ ทํา
ใหค้รูผูส้อนสามารถเป็นทปีรกึษา  ใหค้ําแนะนํา  กํากบั  
ติดตามการทํางานและประเมินผลการทํางานของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด  และทวัถึง  เพราะกิจกรรมการ
เรยีนแต่ละฐานการเรยีนรูจ้ะมคีรทูปีรกึษาประจาํฐานการ
เรยีนรูทุ้กฐาน 
 3.2  ครูประจําแต่ละฐานการเรยีนรู ้จะกระตุ้น
ใหน้ักเรยีนสนใจทจีะทําโครงงาน  โดยมกีารยกตวัอย่าง
สถานการณ์ต่างๆ ยกตวัอย่างโครงงานต่างๆเพอืให้ได้
สมัผสักบัปญัหา  เพอืนักเรยีนจะได้มองเห็นปญัหาและ
สามารถนําไปสูก่ารคดิหวัขอ้โครงงานไดง้า่ย 

 3.3  ครูประจําแต่ละฐานการเรยีนรู้จะคอยให้
คําแนะนําแก่นักเรียนในการวางแผนการทําโครงงาน  
เช่นการให้ความคิดเห็นในเรืองความเป็นไปได้ของ
โครงงาน  ตลอดจนชแีนะแหล่งความรูต่้างๆใหน้ักเรยีน
ไดไ้ปศกึษาคน้ควา้ 
 3.4  ครูประจําแต่ละฐานการเรียนรู้จะอํานวย
ความสะดวกต่างๆใหแ้ก่นกัเรยีน  เพอืใหม้คีวามคล่องตวั
ในการทํากจิกรรม  ตลอดจนตดิตาม  กํากบัการทํางาน
ของนกัเรยีนทุกระยะ 
 3.5  ครูประจําแต่ละฐานการเรยีนรู้จะคอยให้
กําลงัใจ  ช่วยแก้ปญัหาต่างๆทีเกิดขึนในระหว่างการ
เรยีนรู ้ เพอืให้นักเรยีนมกีําลงัใจในการทําโครงงานจน
สาํเรจ็ 
 3.6  การเรยีนรูแ้บบโครงงานทําใหน้ักเรยีนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย  ทังในและนอก
โรงเรยีน  ทงัทเีป็นเอกสาร   วสัดุ  สถานท ี และเรยีนรู้
ร่วมกบับุคคลอืน  ซึงประกอบด้วย  เพอืน  กลุ่มเพอืน  
หรอืผูท้เีป็นภมูปิญัญาของชุมชน 
 3.7  การเรยีนรูแ้บบโครงงานทําใหน้ักเรยีนได้
คดิและลงมอืปฏบิตัจิรงิ  หรอืกล่าวอกีลกัษณะหนึง  คอื  
เรยีนดว้ยสมองและสองมอื  คอืผูเ้รยีนไดฝึ้กคดิ  ไมว่า่จะ
เกิดจากสถานการณ์หรือคําถามก็ตาม  และการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิซงึเป็นการฝึกทกัษะการแกป้ญัหา  และความ
มเีหตุผล     
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ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ และผลสมัฤทธทิางการ
เรยีนวทิยาศาสตร ์ ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท6ี  
โดยใชร้ปูแบบการสอนเพอืพฒันาทกัษะการคดิดว้ย

กระบวนการวทิยาศาสตร.์  วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑติ.  ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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บทคดัย่อ 
 

  การสอนแบบโครงงานเพือพัฒนาสมรรถนะ
ตามหลกัสูตรของนักเรยีนประถมศกึษา มวีตัถุประสงค ์
เพือศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ศึกษาองค์ประกอบและขนัตอนของการสอน
แบบโครงงาน  และศึกษาผลของการจดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน ซึงดําเนินการวิจัยในปีการศึกษา 
2553 โดยใช้หลักการวิจัย เชิงปฏิบัติการ  (Action 
Research) ตามแนวคดิของเคมมสี และเมคเทคการท์ ( 
Kemmis  and  McTaggart) ประกอบดว้ยขนัตอน   การ
วางแผน (Planning)  การปฏบิตัติามแผน (Action) การ
สงัเกตและเกบ็ขอ้มูล (Observation) และการสะทอ้นผล 
(Reflection) มผีูเ้กยีวขอ้งกบัการวจิยั ประกอบดว้ย 1.
ผูว้จิยัและผูร้่วมวจิยั  จํานวน  6  คน  ไดแ้ก่  ผูว้จิยั ซงึ
เป็นผูอ้ํานวยการโรงเรยีนบา้นชุมโลง และผู้ร่วมวจิยัคอื
ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในโรงเรยีน  จาํนวน  5   คน 
.ผูใ้หข้อ้มลูวจิยั   ไดแ้ก่ ครผููส้อนในโรงเรยีนบา้นชุมโลง 
จํานวน  5  คน  นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 – 6 ซงึ
ใชข้อ้มลูผลสมัฤทธทิางการเรยีนขอ้มลูการพฒันาสมรรถ
ตามหลักสูตร และข้อมูลความพึงพอใจในการเรียน   
จํานวน  57 คนผูป้กครองนักเรยีนชนัประถมศกึษา (ทุก
คน) 48 คนและ กรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน (ที
ไมใ่ชค่ร)ู 7 คน   
 เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1)เครอืงมอืทใีช้
ในการดําเนินการพัฒนาครู ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการนิเทศภายใน 2 ชุด  หนังสอืประกอบการ
แลกเปลยีนความรู ้ 2 เล่ม  แบบบนัทกึการพฒันาตนเอง
ของครู 2 ชุด 2) เครอืงมอืทใีช้ประเมนิความสําเรจ็ของ
โครงการวจิยัในภาพรวม  จาํนวน 9  ชุด ประกอบดว้ย 
แบบประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของครใูนเรอืงการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงาน  แบบประเมินตนเองของครูผู้ร่วมวิจัย 
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรยีนรูข้องครู แบบบนัทกึขอ้มลูผลสมัฤทธทิางการเรยีน 
แบบบนัทึกผลการประเมนิโครงงานของนักเรยีน แบบ

บนัทกึสมรรถนะของนกัเรยีน แบบบนัทกึการนิเทศ และ
แบบบนัทกึความคดิเหน็กจิกรรมเวทแีลกเปลยีนความรู ้
และ 3)เครอืงมอืวจิยัและรวบรวมขอ้มลูของครผููร้ว่มวจิยั
จาํนวน 5 เรอืง ดําเนินการเกบ็ขอ้มลูทุกขนัตอนของการ
วจิยั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนือหาและการ
สงัเคราะหง์านวจิยั 
 
บทนํา   
 

  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขนัพนืฐาน พ.ศ.2551  ในโรงเรยีน
ตน้แบบตงัแต่ปีการศกึษา 2552 และใหโ้รงเรยีนทวัไปใช้
ทุกระดบัชนัของโรงเรยีนประถมศกึษาปีการศกึษา 2553 
โดยกาํหนดวสิยัทศัน์ของหลกัสตูรวา่ มุง่พฒันาผูเ้รยีนซงึ
เป็นกําลงัของชาติให้เป็นมนุษย์ทมีคีวามสมดุลทงัด้าน
ร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก  ยึดมนัในการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นแระ
มุข  มคีวามรูแ้ละทกัษะพนืฐาน  รวมทงัเจตคตทิจีําเป็น
ต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอด
ชวีติ โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นสาํคญับนพนืฐานความเชอื
ว่าทกคนสามารรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ  ซึงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาทีมุ่ง
พฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ซึง
การพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรูท้กีําหนด
นัน จะช่วยใหผู้้เรยีนเกดิสมรรถนะสําคญั 5 ประการคอื  
1)ความสามารถในการสอืสาร  2)ความสามารถในการ
คดิ 3)ความสามารถในการแกป้ญัหา 4)ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
 โรงเรยีนบ้านชุมโลง  ตงัอยู่หมู่ที  1 ตําบล
สระแก้ว อําเภอท่าศาลา  สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษานครศรธีรรมราช  เขต  4  จดัการศกึษา
ระดบัก่อนประถมศกึษา และการศกึษาขนัพนืฐานระดบั
ประถมศึกษา  เ ป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีบุคลากร   
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ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรยีน และครูผู้สอน รวม  
7   คน   ในปีการศึกษา   2553   มีนักเรียนก่อน
ประถมศกึษา  6  คน  นกัเรยีนประถมศกึษา  57  คน  
โรงเรยีนไดบ้รหิารจดัการและพฒันากระบวนการจดัการ
เรยีนรู้ทมีุ่งพฒันาผู้เรยีนในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ   
มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีนิสยัรักการอ่าน รักการ
ทาํงาน   และทกัษะในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ    พฒันาครู
ด้วยวิธีการทีหลากหลายให้ปรับเปลียนวิธีคิด และ
พฤติกรรมการสอนจากบทบาทผู้รู้และการอธิบายให้
นักเรยีนทําแบบฝึกหดัมาเป็นทปีรกึษาและเป็นผูอ้ํานวย
ความสะดวกในการเรียนให้กับผู้เรียน ปรับปรุงการ
เตรยีมการสอน  การเตรยีมกจิกรรม  และการเตรยีมสอื  
แหล่งเรยีนรู้  และประสานกบัภูมปิญัญาท้องถิน    ให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรูต้ามความสนใจ   เพอืสรา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้   การ
พฒันาผูบ้รหิารในเรอืงการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ตลอดจน การสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสูตร  และ
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้  การสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถนิทมีอียู่ให้เกดิคุณค่าต่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง  และสนับสนุนการจัดและพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูท้สีอดคลอ้งกบัทอ้งถนิอยา่งเป็นระบบ  
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขนัพนืฐานพุทธศกัราช  2551 ซงึมมีาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัชีวดั เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้เรยีน  
และนําพาผูเ้รยีนใหเ้กดิสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน  และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์  ครูผู้สอนต้องคํานึงถึงการ
จดัการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  คํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การใช้สือการเรียนรู้  แหล่ง
เรยีนรู ้ และภูมปิญัญาทอ้งถนิเป็นเครอืงมอืสาํคญัในการ
พฒันาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ จึงได้กําหนด
แนวคดิในการวจิยัเรอืงการสอนแบบโครงงานเพอืพฒันา
สมรรถนะตามหลกัสตูรของนกัเรยีนประถมศกึษา เพราะ
โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเองทีเน้น
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยผู้เรียนเป็นผู้คิดค้น 
(Think) วางแผน (Plan) ลงมอืปฏบิตั ิ(Do) อย่างชดัเจน 
จนได้ผลงาน  ความรู ้ หรอืผลติภณัฑ์ (Product) ทเีกดิ
จากความสามารถของผูเ้รยีน ครมูบีทบาทในการอํานวย
ความสะดวก กระตุ้นความคดิ กระตุ้นการทํางาน เป็นที
ปรกึษาและช่วยแก้ปญัหาต่างๆ ในการทํางานทผีู้เรยีน
มาขอคาํปรกึษา  

 
วิธีการวิจยั 
 

  การวิจยันีดําเนินการโดยใช้หลกัการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิาร (Action Research) ตามแนวคดิของเคมมสี
และเมคเทคการ์ท ( Kemmis and  McTaggart)  
ประกอบด้วยขันตอน การวางแผน (Planning)  การ
ปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตและเก็บข้อมูล 
( Observation)  แ ล ะ ก า ร ส ะ ท้ อ น ผ ล  ( Reflection) 
 มผีูเ้กยีวขอ้งกบัการวจิยั ประกอบดว้ย ผูว้จิยั
และผู้ร่วมวิจยั  จํานวน  6  คน  ได้แก่ ผู้วิจยั ซึงเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชุมโลง    ผู้ร่วมวิจัยคือ
ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในโรงเรยีน  จาํนวน  5   คน  
ผูใ้หข้อ้มูลวจิยั   ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรยีนบ้านชุมโลง 
จํานวน  5  คน  นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 – 6 ซงึ
ใชข้อ้มลูผลสมัฤทธทิางการเรยีนขอ้มลูการพฒันาสมรรถ
ตามหลักสูตร และข้อมูลความพึงพอใจในการเรียน   
จาํนวน  57 คน ผูป้กครองนกัเรยีนชนัประถมศกึษา (ทุก
คน) 48 คน และกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน (ที
ไมใ่ชค่ร)ู 7 คน   
 เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1)เครอืงมอืทใีช้
ในการดําเนินการพฒันาครู 2) เครืองมือทีใช้ประเมิน
ความสําเร็จของโครงการวิจัยในภาพรวมและ  3)
เครอืงมอืวจิยัและรวบรวมขอ้มลูของครผููร้่วมวจิยัจํานวน 
5 เรือง ดําเนินการเก็บข้อมูลทุกขนัตอนของการวิจัย 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี สว่น
เบียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ เ นือหาและการ
สงัเคราะหง์านวจิยั 
 
สรปุผลการวิจยั   
 

  1.ครูมีศักยภาพในการจัดการสอนแบบ
โครงงาน   
  พจิารณาจาก ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรอืงการ
สอนแบบเพิมขึนโดยเฉลียร้อยละ 51.00  แผนการ
จดัการเรยีนรู้แบบโครงงานของครูมคีุณภาพในระดบัดี
มาก   ครูจดัการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้แบบ
โครงงานได้ในระดับดีมาก และนักเรียนทีเรียนรู้แบบ
โครงงาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูขนึโดยเฉลยีรอ้ย
ละ  34.06   
โดยครูมผีลงานทแีสดงถงึศกัยภาพในการจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงาน คือ  แผนการจัดการ เ รียนรู้ แบบ
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โครงงานและคู่มอืการใช้จํานวน  5  เรอืง รายงานการ
วจิยัปฏบิตัใินชนัเรยีนของคร ู จํานวน  5  เรอืง และ สอื
เพอืเผยแพรข่ยายผลการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดย
การถอดบทเรียนผลการดําเนินงานระดับโรงเรียน 
จาํนวน  3  รายการ 
 2.องค์ประกอบและขนัตอนของการสอน
แบบโครงงานในระดบัประถมศึกษา   
 2.1รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานตาม
สาระการเรยีนรู ้ 
  1)การกําหนดแผนการสอนและเวลา
เรยีน  ใหน้กัเรยีนเรยีนรูเ้รอืงโครงงานทุกขนัตอนตงัแต่ 
เรือง ความหมาย ความสําคญั ประเภทของโครงงาน 
การเลือกหัวเรือง การเขียนเค้าโครง  การวางแผน 
การศึกษา/เก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การเขียน
รายงาน  การสอนแบบโครงงานครงัแรกควรใชแ้ผนการ
จัดการเรียนรู้ 4-10 แผน และใช้เวลาในห้องเรียน
ประมาณ 14-20 ชวัโมง   
  2)กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบโครงงาน 3 ระยะ คอื ระยะท ี1 การเรมิตน้โครงงาน   
จัดการเรียนรู้ตามเนือหาสาระในหน่วยการเรียนรู ้     
กจิกรรมสําคญั คอืผู้เรยีนได้เนือหาสาระจากการเรยีนรู้
โดยสรปุเป็นแผนทคีวามคดิ (Mind mapping)  ใหผู้เ้รยีน
เลือกหวัข้อจาก Mind mapping กําหนดเป็นหวัข้อ
โครงงาน ระยะท ี 2 การพฒันาโครงงาน  เรมิสอนความรู้
เรืองโครงงานตังแต่ความหมาย  จนถึงขนัการเขียน
รายงานโครงงาน  และให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยใช้หัวข้อ
โครงงานทีเลือกทํามาเขียนเค้าโครงโครงงานเพือ
วางแผน กําหนดแผนการดําเนินงานอย่างเป็นขนัตอน  
วางแผนหน้าทีความรับผิดชอบแบ่งงาน เตรียมการ
ดําเนินการศึกษาตามแผน  นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์
พรอ้มแปรผล   ระยะท ี 3 การสรุปและแสดงนิทรรศการ   
ผูเ้รยีนจะไดแ้บ่งปนัประสบการณ์ การทํางานและเหน็ถงึ
ความสาํเรจ็ของการทาํโครงงานแก่คนอนื ๆ  โดยผูเ้รยีน 
1) เขยีนรายงานเป็นรูปแบบงานวจิยัเล็ก ๆ ในกลุ่มขอ
ตนเองกลุ่มละ 1 เรอืง 2) นํารายงานทเีขยีนปรกึษา
ผู้สอนและปรบัปรุงให้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์ 3) จดัทํา
โครงงานในรูปของแผงโครงงานเพอืจดันิทรรศการและ
นําเสนอดว้ยวาจา ใหผู้ส้นใจรบัรู ้สรุปผลและนําไปใชใ้น
ชวีติจรงิ 4) ประเมนิผลงานโครงงานและการนําเสนอโดย
เพอืน ครแูละผูป้กครอง 

 2.2 ขันตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน ประกอบดว้ย 3  ขนัตอน การประเมนิผล 
ก่อนเรยีน  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแผน 
และการประเมนิผลหลงัเรยีน   
 3. ผลของการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน   
 3.1 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานในภาพรวมระดบัมากทสีดุ  
 3.2 ผลงานโครงงานของนักเรยีนมคีุณภาพใน
ระดบัดมีาก  
 3.3 สมรรถนะตามหลักสูตรของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีท ี1 -6 หลงัจากไดเ้รยีนรูแ้บบโครงงานมี
คุณภาพระดบัดมีาก  

 
 
ข้อเสนอแนะ   
 

- 
 
กิตติกรรมประกาศ   
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการผูบ้รหิารทํา
วิจ ัย   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว . ) 
ภาควชิาวศิวกรรมเครอืงกลมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ทีให้การสนับสนุนงบประมาณ  คําแนะนํา ตลอดจน
ความช่วยเหลอืดา้นต่างๆ ตลอดการดาํเนินการวจิยัตาม
โครงการ 
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*E-mail: sribunya@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครงันีมวีตัถุประสงคเ์พอื 1)สง่เสรมิและ
พฒันาการบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมของครู ผู้เรยีน 
ผู้ปกครอง และชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านวังหอน สังกัดเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3  2)  เพอืสง่เสรมิ
กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และสอืการสอน
คณิตศาสตร์สําหรบัครู ผู้เรยีนของผู้บรหิารสถานศกึษา 
โรงเรียนบ้านวงัหอน  สงักดัเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 3) เพอืพฒันาการ
บรหิารจดัการดา้นคุณภาพผูเ้รยีนและครใูนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์รงเรยีนบา้นวงัหอน  สงักดัเขตพนืที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายผลสมัฤทธิทางการ
เรยีน 

  กา ร วิจัย ใ นค รัง นี ศึกษ าจ ากค รู  ผู้ เ รีย น 
ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนบ้านวงัหอน สงักดัเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 
ครผููส้อน ผูป้กครองนกัเรยีน  นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปี
ท ี1-6 ศกึษานิเทศกแ์ละวทิยากรทอ้งถนิ จาํนวน 76 คน 
เครอืงมอืทใีชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
สภาพปญัหาและความต้องการพฒันาการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 1 ชุด แบบ
สมัภาษณ์เกยีวกบัปจัจยัทสี่งผลต่อการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จาํนวน 1ชุด แบบสอบถามความ
พงึพอใจ จาํนวน 1 ชุด และแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิ
คาํนวณ ระดบัชนัละ 1 ชุด รวม 6 ชุด 
 
1. บทนํา   
 

คณิตศาสตร์มบีทบาทสําคญัยิงต่อการพฒันา
ความคดิของมนุษย์  ทําให้มนุษย์มคีวามคดิสร้างสรรค ์

คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  
สามารถวเิคราะห์ปญัหาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วน
รอบคอบ   ทาํใหส้ามารถคาดการณ์  วางแผน  ตดัสนิใจ  
และแก้ปญัหาได้  ตลอดจนศาสตร์อืน ๆ  ทีเกียวข้อง  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วย
พฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีนึ  นอกจากนี  คณิตศาสตรย์งั
ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์  มีความสมดุลทังทาง
ร่างกาย  จติใจ  สตปิญัญาและอารมณ์  สามารถคดิเป็น 
ทําเป็น  แก้ปญัหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืนได้
อยา่งมคีวามสขุ  (กระทรวงศกึษาธกิาร,2545 : 1) 

   
 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ (2542 : 

บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
โรงเรยีนเพอืการจดัการศกึษาขนัพนืฐาน พบวา่ ในพนืที
ทศีกึษา คณะกรรมการโรงเรยีนมบีทบาทในการดําเนิน
กจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนมาก เนืองจากคณะกรรมการ
โรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครูมี
ความสมัพนัธท์ดีต่ีอกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะในพนืททีี
ศกึษา คณะกรรมการโรงเรยีนมโีอกาสพบปะพูดคุยกบั
คณะครูอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา อกีประการหนึง 
คณะกรรมการโรงเรยีนสว่นใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
ทําใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการทํางานทงัในการพฒันา
ชุมชนและพฒันาโรงเรยีน ซงึเป็นการทํางานในลกัษณะ
การสนับสนุนและส่งเสรมิการทํางานของโรงเรยีนมาก 
แต่อย่างไรก็ตาม  ลักษณะของการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการโรงเรยีนต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
ยังมีแบบแผนการมีส่วนร่วมแบบเหลือมลําทีมีแบบ
แผนการมีส่วนร่วมเป็นแบบบางส่วนคือเ ป็นแบบ
แผนการมีส่วนร่วมของผู้มีอํานาจและทรพัยากรปาน
กลางในชุมชนซงึมสี่วนร่วมในลกัษณะของการให้ความ
รว่มมอื รว่มงาน และรว่มสนบัสนุนในการดาํเนินงานของ
โรงเรยีนในฐานะผูด้าํเนินการมากกวา่ผูร้ว่มงาน มโีอกาส
แสดงความคิดเห็นในการดําเนินการและกิจกรรมของ
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โรงเรยีนอยา่งมนัใจและอาจมอีํานาจตดัสนิใจในสว่นทไีม่
เกยีวกบันโยบายหรอืการเปลยีนแปลงกจิกรรม 

โรงเรียนบ้านวงัหอน  เป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ก  ทมีนีักเรยีนในระดบัปฐมวยั  9  คน  และ
ประถมศกึษาจํานวน  32  คน  ผลการประเมนิ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนในกลุ่มทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกชนัเฉลีย  43.34 ซึงจดัอยู่ในระดบั
ปรับปรุง  และจากการสํารวจพบว่า  นักเรียนในชัน
ประถมศกึษาสว่นใหญ่  อ่อนดอ้ยในทกัษะการบวก และ
ลบจาํนวน หรอืทกัษะการคดิคาํนวณ ซงึเป็นพนืฐานของ
การเรยีนคณิตศาสตร ์ สง่ผลใหก้ารเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์น
เนือหาสาระอืน ๆ  ด้อยตามไปด้วย    ประกอบกับ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มี
เวลาเอาใจใส่และให้การสนับสนุนการจดัการเรยีนการ
สอนของโรงเรยีนเป็นอย่างด ี และเหน็ความสําคญัของ
การพัฒนาการศึกษา  ดังนันโรงเรียนบ้านวงัหอนได้
จดัทําโครงการวจิยั เรอืงการบรหิารจดัการแบบมสี่วน
ร่วมเพือพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สําหรบันักเรียนชนัประถมศึกษาโรงเรียน
บา้นวงัหอนขนึ 

   
2. วิธีการวิจยั 
 

2.1 สาํรวจสภาพปญัหา ความตอ้งการ และปจัจยัทสีง่ผล
ต่อการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 2.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทเีกียวข้องกบั
การบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่มเพอืการพฒันาการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์
 2.3 จดัประชุมวางแผนการดําเนินงานโดยทุก
ฝา่ยรว่มพฒันาดว้ยกระบวนการของเดมงิ 
 2.4 จดัสรา้งสอืการสอนคอืชุดฝึกทกัษะการคดิ
คาํนวณพรอ้มคูม่อืโครงการ 
 2.5 จดัประชุมและอบรมสร้างความรู้ให้กบัครู
และผูป้กครองในการใชส้อื 
 2.6 ครูและผู้ปกครองร่วมพฒันาสือการสอน
โดยนําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีท ี1-6 ทุกคน 
 2.7 ประเมนิผลการดําเนินโครงการการบรหิาร
จดัการแบบมสี่วนร่วมเพอืพฒันาการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาฯ และ
ประเมนิความพงึพอใจ หลงัการดาํเนินการ 
 

3. ผลการวิจยั 
        ผลการวจิยัพบวา่ 
 3.1  ปญัหาและความต้องการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  โรงเรียนควรจัดสร้างสือการสอน
คณิตศาสตร์ด้านทกัษะการคดิคํานวณทเีน้นการมสี่วน
รว่มของครแูละผูป้กครองนกัเรยีน 
 3.2  ป ัจ จั ย ที ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน 
  ครผููส้อนขาดความรูแ้ละทกัษะในการ
จดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์นืองจากไมจ่บ
เอกคณิตศาสตร์โดยตรง และสอืการสอนคณิตศาสตร์มี
น้อย และทีมอียู่ขาดความสนใจของผู้เรยีน นอกจากนี
ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในทักษะการคิด
คาํนวณซงึเป็นพนืฐานของการเรยีนคณิตศาสตรส์ง่ผลให้
การสนับสนุนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ของผูป้กครองขาดประสทิธภิาพ 
3.3  ผลการทดสอบก่อน-หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการ
คดิคาํนวณ 
           จากการสร้างแบบฝึกทักษะการคิด
คํานวณโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน ครู ศกึษานิเทศก์
และวทิยากรท้องถิน ปรากฏว่าผลการทดสอบนักเรยีน
ทุกชนัก่อนการใชชุ้ดฝึกทกัษะการคดิคาํนวณมคี่าเฉลยีท ี
64.79 และหลงัจากทผีูว้จิยัไดท้ดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ
การคดิคํานวณ แลว้ทดสอบผลปรากฏว่านักเรยีนทุกชนั
มผีลการทดสอบสงูขนึรอ้ยละ29.17 
 3.4 ผลการสอบถามความพงึพอใจในการมสีว่น
รว่มพฒันาการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
  ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูม้ ี
ส่วนร่วมของโครงการ พบว่าทุกรายการผู้มสี่วนร่วมพงึ

พอใจมากทสีดุ  (μ = 4.65, σ = 0.48) 
 
4. สรปุผล 
 ก า รบ ริห า ร จัด ก า ร แบบมีส่ ว น ร่ ว ม เพือ
พฒันาการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ชนัประถมศึกษา โรงเรยีนบ้านวงัหอน สงักดัเขตพนืที
การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3    เป็น
โครงการทีเริมต้นจากสภาพปญัหาของโรงเรยีนขนาด
เลก็ มบุีคลากรน้อย และเน้นการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วน
ไดเ้สยีทุกฝา่ยเพอืการพฒันาการเรยีนการสอนสาระการ
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เรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษา สาระทผีู้เรยีน
อ่อน ดอ้ย และเป็นพนืฐานของการเรยีนคณิตศาสตร ์นัน
คอืทกัษะการคิดคํานวณ โดยผู้มสี่วนร่วมจะมสี่วนร่วม
ตังแต่การร่วมวางแผน  ดํา เ นินการ  การปรับปรุง 
ตรวจสอบหรอืพฒันาอย่างต่อเนืองทุกฝ่ายมสี่วนร่วมใน
ความภาคภูมใิจในความสําเรจ็อย่างแทจ้รงิ ผลของการ
บรหิารจดัการแบบมสีว่นร่วมทําใหทุ้กฝา่ยพงึพอใจ และ
ทสีาํคญัผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธสิงูขนึ 
 
การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
  1. ผู้บรหิารโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การพฒันาครูในเรืองการจดัการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  2. ชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา
ทาํใหเ้กดิความภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ 
  3 .  เ ป็นการขยายองค์ความรู้ ต่ า งๆของ
สถานศกึษาสูชุ่มชนมากยงิขนึ 
  4. แก้ปญัหาการขาดแคลนครูและบุคลากรได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  5 . บ้ า น  โ ร ง เ รี ย น  ชุ ม ช น  แ ล ะ ห น่ ว ย
ศกึษานิเทศก์เขา้ใจซงึกนัและกนัมคีวามผูกพนั  รกัใคร่
สามคัค ีเออือาทรต่อกนัและเหน็คุณคา่ซงึกนัและกนั 
  6. เป็นการสรา้งสรรคใ์หม้กีารระดมสรรพกาํลงั
จากบุคคลต่าง ๆ เชน่ พลงัความคดิ สตปิญัญา ความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ เป็นตน้  
    7. เป็นการสรา้งบรรยากาศและพฒันา
ประชาธปิไตยในการทาํงาน 
 
 

ข้อเสนอแนะ   
 

 - 
กิตติกรรมประกาศ   
 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกฝ่าย 
ผู้ปกครอง  คณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา            
วทิยากรและศกึษานิเทศก ์ทมีสีว่นทาํใหโ้ครงการประสบ
ผลสาํเรจ็อยา่งดยีงิ ขอขอบคุณผูเ้ชยีวชาญทุกท่านทชี่วย
ในการตรวจสอบเครอืงมอืให้มปีระสทิธิภาพ  และ
โดยเฉพาะอย่างยงิขอขอบคุณ สํานักกองทุนสนับสนุน
การวจิยั(สกว.)ทใีหทุ้นสนบัสนุนโครงการผูบ้รหิารทาํวจิยั
ในครงันี 
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การจดัการความรู้เพือพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์รงเรียนบา้นเกาะเสือ 

ถาวร  หนูสงวน* 
โรงเรยีนบา้นเกาะเสอื อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง 

*E-mail: thavorn.nu@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

โครงการวจิยั “การจดัการความรูเ้พอืพฒันาการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์รงเรยีนบา้นเกาะเสอื  มจีุดมุง่หมาย 
เพอืศกึษาสภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์
ของโรงเรยีน โดยเกบ็ขอ้มลูจากแบบ ปพ.5 ผลการสอบ 
O - NET แบบสอบถามสภาพสงัคม  เศรษฐกจิ  การ
เลยีงด ู แบบสาํรวจรายการ  และแบบสาํรวจคุณลกัษณะ
นักเรยีนรายบุคคล   เพอืพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การคิดของครู  โดยใช้แบบสํารวจลกัษณะการจดัการ
เรยีนรูข้องครู   แบบสอบถามความคดิเห็นต่อโครงการ
ทําวจิยัร่วมกบั สกว.  แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อผล
การจดัการศึกษาของโรงเรยีน    บนัทึกการอ่าน  และ
บนัทกึการประชุม    เพอืพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ รวบรวมขอ้มูลโดยการ
ประชุม  ออกแบบการสอนกระบวนการสอนคดิ และเพอื
ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนโดยการ
วเิคราะห์กจิกรรมและขอ้มูล   ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่  
ครูจํานวน 6 คน  ผู้ปกครองนักเรยีน  จํานวน  49  คน  
นกัเรยีนจาํนวน  49  คน    

ผลการวจิยั  พบว่า  ลกัษณะครอบครวั  สภาพ
การเลียงดูนักเรียน ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน
คุณลกัษณะของนักเรยีน เป็นองค์ประกอบสาํคญัในการ
เรยีนของนักเรยีน ลกัษณะการสอนของครูยงัไม่สามารถ
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ
ระดบัชาติไม่สอดรบักบัผลสมัฤทธิระดบัโรงเรียน และ
คุณลกัษณะของนกัเรยีนดา้นมทีกัษะวทิยาศาสตรร์ะดบัดี
ตามความเหน็ของครูไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถดา้น
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีน   ครูมคีวามประสงค์ในการทํา
วจิยั มคีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ด้านการทําวจิยั แต่ไม่
สามารถทาํวจิยัได ้ การพฒันาครโูดยการอ่านหนงัสอืและ
การศึกษาดูงานเกิดผลสําเร็จน้อย  และครูไม่สนใจการ

สร้างแรงจูงใจทใีช้งานแลกกบัความดคีวามชอบ   การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตรข์องโรงเรยีน    ตอ้งปรบัเปลยีนพฤตกิรรม
การสอนวิทยาศาสตร์ของครู  และปรบัเปลียนวิธีการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน  สอนเนือหา สาระสงิมชีวีติกบั
กระบวนการดาํรงชวีติ  ชวีติกบัสงิแวดลอ้ม  ใชก้จิกรรม
ความรกัในสร้างความรู้ด้วยการมสี่วนร่วม  และลงมอื
ปฏิบตัิ   ใช้สือ ธรรมชาติและสิงแวดล้อมในโรงเรียน    
แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การจดัการ
เรยีนแนวสมองกบัการเรยีนรูก้จิกรรมบรหิารสมอง  และ
พฒันาทกัษะการคิด  และ การจดัการเรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการ
เ รี ย น ส า ร ะ วิท ย า ศ า สต ร์  หมายถึ ง  นั ก เ รี ย นมี
ค ว ามส ามา รถทีทํ า ใ ห้ เ ก่ ง วิท ย าศาสตร์  ไ ด้ แ ก่ 
ความสามารถในการสอืสาร การคดิ การแก้ปญัหาเป็น 
การใชท้กัษะชวีติ และการใชเ้ทคโนโลย ีในระดบัด ี สว่น
รูปแบบการจดัการความรู้ของโรงเรียน ประกอบด้วย
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ความรู้  กระบวนการกํ าหนด  รวบรวม  ความรู ้ 
กระบวนการถ่ายโอน การเขา้ถงึความรู ้   และ กระบวน
การสรา้งองคค์วามรู ้   พฤตกิรรมการสอนวทิยาศาสตร์
ของคร ูและวถิกีารเรยีนรูข้องนกัเรยีนเปลยีนไป และเกดิ
การเรยีนการสอนบูรณาการ ได้แก่  การบูรณาการชนั
เรียน  การบูรณาการสาระ  และการบูรณาการทกัษะ 
ได้แก่ ทักษะการสือสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แกป้ญัหา  ทกัษะชวีติ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีและ 
รปูแบบการจดัการความรูข้องโรงเรยีนเป็นรปูแบบ SECI 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
                                       การจดัการความรู ้              + การสอนวทิยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพราะครูเป็นบุคคลทมีบีทบาทสาํคญัยงิต่อการ
จัดการศึกษาของชาติ  ครูมีหน้าทีให้การศึกษา และ
อบรมเพอืพฒันานักเรยีน  จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
เพือพัฒนานักเรียนให้ได้ร ับการศึกษาและเรียนรู้ ทัง
ความรู ้ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการ
เรยีนรู ้ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม   เน้นการพฒันา
วธิกีารคดิ  การใชเ้หตุผล การวเิคราะหว์จิารณ์  และการ
รเิรมิสรา้งสรรค์ซงึเรยีกว่าทกัษะวทิยาศาสตร์  การสอน
เพอืสรา้งใหน้ักเรยีนมทีกัษะวทิยาศาสตร ์ เพอืการดํารง
ชพีวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่     ทงันีการปฏิบตัิงาน
ของครูส่งผลต่อโรงเรียนซึงเป็นองค์การทีทํางานด้าน
การศึกษา    ความก้าวหน้าของโรงเรียนขึนอยู่กับ
ประสทิธภิาพการทาํงานของคร ู   ครจูะทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพขนึอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง    การบรหิาร
จัดการในโรงเรียนจึงขึนอยู่กับศาสตร์และศิลป์หลาย
ประการ   การจดัการความรูจ้งึเป็นปจัจยัหนึงทสี่งผลให้
โรงเรยีนประสบความสาํเรจ็ในการบรหิารจดัการและเป็น
โรงเรยีนคุณภาพ    

 

แสวงหาความรู 
สรางความรู                            ส่ือสาร 
                   การจัดการความรู 
ใชความรู                              รับความรู 

ความรูในตวัครู/ ชุมชน/ภายนอก 

นักเรียน 

ครู 

กระบวนการเรียนการสอน 

วิธีการสอน 

เนื้อหา 

กิจกรรม 

ส่ือ 

นักเรียนเกงวทิยาศาสตร : มีความสามารถ 

ส่ือสาร คิด แกปญหาเปน มีทักษะชวีิต ใชเทคโนโลย ี
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วิธีการวิจยั 
 

การวจิยันีใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสีว่นรว่ม  โดยการประชุมคณะครเูป็นหลกั  เพอืจดั
พืนทีให้กับครูได้แสดงความรู้   ความคิดเห็น  การ
มอบหมายใหเ้กบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม แบบสาํรวจ
ทีผู้วิจ ัยสร้างขึน  การสอบถามความคิดเห็น รวมทัง
สัง เกตการปฏิบัติงานของครูใน  4  ประเด็นได้แก่
การศกึษาสภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์
ของโรงเรยีน     การศกึษาการพฒันากระบวนการเรยีนรู้
และการคดิของคร ู   ศกึษาการพฒันากระบวนการเรยีน
การสอนสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และรูปแบบการ
จดัการความรูใ้นโรงเรยีน 

 
สรปุผลการวิจยั 
 

 การจดัการความรูใ้หค้รมูคีวามรูใ้นตนเป็นความ
จํ า เ ป็นทีสํ าคัญในการจัดการ เ รียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ   เน้นการพฒันาครูในด้านการพฒันาตน 
และพัฒนางาน   การพัฒนาสาระวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรยีนใชข้อ้มูลพนืฐานทสีาํคญั ไดแ้ก่ สภาพการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   สภาพกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละการคดิของคร ู   โรงเรยีนไดใ้ชก้จิกรรมบรหิาร
สมอง  และพฒันาทกัษะการคดิ  และ การจดัการเรยีนรู้
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนสาระ : ธรรมชาตแิห่งชวีติ  
สรรพสงิลว้นพนัเกยีว และประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ทําให้
นักเรียนมีความสามารถในการสือสาร การคิด การ
แก้ปญัหาเป็น มีทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีได้ ซึง
ความสามารถดงักล่าวส่งผลใหน้ักเรยีนเก่งวทิยาศาสตร ์   
ใ น ส่ ว น รู ป แบบก า ร จัด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น โ ร ง เ รี ย น 
ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการกําหนด รวบรวม 
ความรู ้ กระบวนการถ่ายโอน การเขา้ถงึความรู ้   และ 
กระบวนการสรา้งองคค์วามรูต้ามรปูแบบ SECI 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. หน่วยงานและบุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ควร
ดาํเนินการต่อไปนี 
 1 .1   ต้องมีการประชุมชีแจงและประชุม
ปฏิบัติการ ให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างละเอียดต่อ
หลกัการ เป้าหมาย และแนวทางการสอนวทิยาศาสตร ์   

เพราะการตคีวามของครแูต่ละคน ผวิเผนิ  ไมล่กึ และไม่
เหมอืนกนั   จาํเป็นตอ้งมผีูรู้ผู้อ้ธบิายใหค้รเูขา้ใจอยา่งชดั
แจง้ 
 1 .2 ต้องมีการตรวจสอบสมรรถนะครูกับ
ตําแหน่ง อย่างจรงิจงั  เพอืการพฒันาครูให้มสีรรรถนะ
สมกบัตําแหน่ง    รวมทงัการให้คุณแก่ครูทมีสีมรรถนะ
ครบถว้นสมบรูณ์ตามตาํแหน่ง    
 1 . 3   ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้ อ ง พัฒ น า ค รู ใ ห้ มี
ความสามารถในการใช้สติปญัญา  มีความฉลาดทาง
อารมณ์ ม ีความสามารถทางกายภาพ    มคีุณลกัษณะ
ของบุคลกิภาพทสีําคญัต่อพฤติกรรมในองค์การ ได้แก่ 
ความนิยมในอํานาจ  ความเชอืในการควบคุม  การเน้น
ความสาํเรจ็  การชอบเสยีง  การปรบัตวั  การยอมรบันบั
ถอืในตนเอง และ  ความเชอืในความสามารถของตนเอง   
 1.4  สถานศกึษาตอ้งตดิตามนิเทศการจดัการ
เรยีนการสอน 3 ระยะอยา่งจรงิจงั ไดแ้ก่ ระยะเตรยีมการ
จัดการเรียนการสอน  ระยะสอน และ หลังการสอน 
รวมทงันําผลการนิเทศไปปรบัปรุงจุดด้อย และพฒันา
จุดเดน่ 
 2. การวจิยัต่อไป ควรวจิยัการจดัการเรยีนการ
สอนของครูรายบุคคล  และการวิจยัการช่วยสอนของ
ผูป้กครองนกัเรยีน 
 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

 การวิจยัในครงันี เกิดประโยชน์ในหลายส่วน 
ดงันี 

ในสว่นของโรงเรยีน   สามารถจุดประกายใหค้รู
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  ใหเ้ตม็ตามหน้าท ี ดว้ยความเตม็ใจ   ทาํ
ให้เกิดการเปลียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทัง
ระบบทสี่งผลต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนบา้น
เกาะเสอื      

ในส่วนของครู   ทําให้ครูเป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ส าม า ร ถ จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ต า มนั ย แห่ ง
พระราชบญัญตักิารศกึษาชาต ิพ.ศ. 2542  โดยเน้นการ
วจิยัในชนัเรยีนเป็นสาํคญั 

ในส่วนของนักเรยีน   ทําให้นักเรยีนได้เรยีนรู้
ทกัษะการเรยีนรู้ทเีป็นเครอืงมอืแสวงหาความรูส้ําหรบั
เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูต่้อไป 

ในส่วนหน่วยงานจดัการศึกษาระดบันโยบาย  
ทําให้หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศทีเกียวข้องกับครู
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ไดแ้ก่ ความคดิ การปฏบิตังิานของครู  และแนวทางการ
พฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้  สามารถจดัการ
เรยีนรูไ้ดต้ามนยัแห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาชาต ิพ.ศ. 
2542  โดยเน้นการวจิยัในชนัเรยีนเป็นสาํคญั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเรืองนี เริมต้น และสําเร็จได้  ก็ด้วย
ไดร้บัโอกาสและคําแนะนําอย่างดยีงิจาก รศ.ไพโรจน์ ครีี
ร ัตน์  โครงการผู้บริหารโรงเรียนทําวิจ ัย  ภาควิชา
วศิวกรรมเครอืงกล มอ.  ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณไว้
อยา่งสงู  และขอบพระคุณ คณะครโูรงเรยีนบา้นเกาะเสอื  
ผู้ปกครองนักเรยีน ขอบใจนักเรยีน ทรี่วมกนัเก็บขอ้มูล 
ใหข้อ้มลู  และทดลองสอน และเรยีนเพอืพฒันาการสอน
สาระวทิยาศาสตร ์
 คุณและค่าของงานวจิยัเรอืงนี  ผู้วจิยัขอมอบ
ตอบแทนให้เป็นคุณงามความดีแก่สํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (สกว)  
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การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ในโรงเรียนบา้นตะเคียนเภา 

 
สชุาต ิ สรุยินัยงค,์  

โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา จงัหวดัสงขลา 
*E-mail: suchart_2499@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครังนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี
วตัถุประสงคเ์พอืกําหนดรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนบ้านตะเคียน
เภา อําเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  สํานักงานเขตพนืท ี
การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3 เพอืศกึษาผลการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน  

 ผลการศกึษารูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สรปุไดด้งันี 
     1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร ์

1) การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้

โครงงาน เรือง การเขยีนสะกดคํากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี  2 โรงเรยีน
บ้านตะเคียนเภา  สังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3  

2)  การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย 
ใชก้ระบวนการสอนแบบโครงงานเรอืง 
ประวตัศิาสตร์รําลกึ  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนา
และวฒันธรรมของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี  3 
โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3    

3)  การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย 
ใช้โครงงาน เรือง โจทย์ปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี  4  
โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3   

4) การใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงานเพอืสรา้ง 
ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท ์   
ภาษาองักฤษของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3  

 2.  รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโส
มนสิการ 
     1) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในการอ่านจับ
ใจความโดยใช้วธิสีอนแบบโยนิโสมนสกิารของนักเรยีน
ชนัประถมศกึษาปีท ี6  โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดั
สํานักเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  สังกัดสํานัก เขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3  โดยนางนาตยา  
แกว้ฉิมพล ี
      2) การศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนที
เรยีนมวยไทยโดยการสอนแบบโยนิโสมนสกิารกบัการ
สอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี  3 – 6 
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  สังกัดสํานัก เขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3   
3. รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้   

1) การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เรือง การอ่านคําใน
มาตรา แม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ของ
นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี  1 โรงเรยีนบา้นตะเคยีน
เภา สงักดัสาํนักเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสงขลา 
เขต 3 
  4. รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้วิธีการสอนแบบ
กระบวนการวิจยั 
        1) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการวจิยัเพอื
พฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการเจริญเติบโต 
กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษาของนักเรยีน
ชนัประถมศกึษาปีท ี3 สงักดัสํานักเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3  
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5.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ธิสีอนแบบบทเรยีนสาํเรจ็รปู 
    1) การจดัการเรยีนรู้เรอืงมาตราตวัสะกด โดยใช้วธิี
สอนแบบบทเรยีนสาํเรจ็รูปของนักเรยีนชนัประถมศกึษา
ปีท ี3/2 โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขตพนืที
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส ง ข ล า  เ ข ต  3                     
 6.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารทดลองเป็นฐาน  
    1) การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รอืง วสัดุและสมบตัขิอง
วสัดุ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพอืพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ผลสมัฤทธทิางการเรยีน 
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีท ี 5   โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา       
สังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา    
เขต 3   
7.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
   1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรืองการสืบค้น
ขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ตของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6  
โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3   
8.  รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้เกมการศึกษา 
    1) การเตรยีมความพรอ้มพนืฐานทางคณิตศาสตรโ์ดย
ใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวยัโรงเรยีนบ้านตะเคียน
เภา สงักดัสาํนักเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสงขลา 
เขต 3   
9.  รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านและใช้
นิทานอิงธรรมประกอบคาํถามปลายเปิด 
            1) การจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านโดยใช้โดย
ใช้หนังสอืส่งเสรมิการอ่านพร้อมคําถามปลายเปิดกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปี
ที 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สงักัดสํานักเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3 

2)  การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคําถาม
ปลายเปิดเพอืสง่เสรมิความสามารถในการคดิเชงิเหตุผล
ของเดก็ปฐมวยัโรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดัสาํนกัเขต
พนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3    
10. รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้สือประสม 

           1) การพฒันาความพรอ้มทางภาษาของเดก็
ปฐมวยัโดยใชส้อืประสมโรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา สงักดั
สาํนกัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3    

1. บทนํา   

 

  การศกึษาเป็นรากฐานทสีําคญัทสีุดประการ
หนึงในการสรา้งความเจรญิกา้วหน้าและแกป้ญัหาต่าง ๆ 
ในสงัคมและประเทศชาต ิ เพราะการศกึษาเป็นการสรา้ง
คนเพอืให้ได้คนทมีทีงัความรูใ้นศาสตร์สาขาต่าง ๆ มา
พฒันาบ้านเมืองและให้ได้คนทีมีคุณธรรมเพือให้การ
พฒันาบ้านเมืองเป็นไปในทางทีถูกทีเหมาะสมทีเป็น
ประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่   การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคคลและสงัคมมคีวามสาํคญัยงิในการพฒันาคนซงึเป็น
ทรพัยากรทีสําคญัทีสุดของประเทศ  รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2540  มาตรา  43  ได้
บัญญัติไว้ว่า   “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศกึษาขนัพนืฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีทรีฐัจะตอ้งจดั
ให้อย่างทวัถงึและมคีุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ
ในมาตรา 81 ไดบ้ญัญตัไิวว้า่  รฐัตอ้งจดัการศกึษาอบรม
และสนับสนุนให้ เอกชนจดัการศึกษาให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม  จดัใหม้กีฎหมายการศกึษาแห่งชาต ิ ปรบัปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม  สรา้งความรูแ้ละปลูกฝงัจติสาํนึกที
ถูกต้องเกียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เ ป็นประมุข 
สนับสนุนการค้นคว้า วิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ 
เรง่รดัพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพอืการพฒันา
ประเทศพฒันาวชิาชพีครูและส่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถนิ 
ศลิปวฒันธรรมของชาต”ิ 
              ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ก า ร ใ ช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวาม
เป็นเหตุผล  เขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องสงิต่างๆ   รูจ้กัการ
กําหนดปญัหาหรอืตงัคําถามได้อย่างสมเหตุสมผล  รู้จกั
การตงัสมมตฐิานทตีงัอยูบ่นพนืฐานของความเป็นจรงิ  ทาํ
ให้นักเรียนมีทักษะในการคาดการณ์หรือพยากรณ์
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตโดยใชข้อ้มลูทมีอียูไ่ด้
อย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง  ช่วยใหส้ามารถเตรยีมตวัและ
ปรบัตวัเพอืรองรบัเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างทนัท่วงท ี 
และในโลกปจัจุบันซึงเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารทีมีอยู่
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มากมายและมกีารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็  การจดัการ
เรยีนการสอนโดยการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์จะ
ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถและเกิดทักษะในการ
รวบรวมข้อมูล  การคดัสรรข้อมูล  การเลือกใช้ข้อมูลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและถูกต้อง  อนัจะส่งผลใหน้ักเรยีนมี
สมรรถนะในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต  นอกจากนีการ
จัดการ เรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตรย์งัช่วยใหน้กัเรยีนสามารถหาขอ้สรุปเพอืรบัรองขอ้
ค้นพบซงึเป็นการสรา้งองค์ความรูไ้ด้อย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน  และสามารถหาข้อสรุปเพือปฏิเสธสงิทีไม่เป็นจริงได้
อยา่งมเีหตุผล  
   จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าการจดัการเรียนการ
สอนโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทยีดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ซงึสอดคลอ้ง
กับการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542 และเป็นการ
จัดการเรียนการสอนทีเ น้นกระบวนการวางแผน
กระบวนการคดิ การเรยีนรู้โดยการปฏิบตั ิและเป็นการ
สร้างเครืองมือให้นักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมเีหตุผล อนัสง่ผลไปสูก่ารเป็น
คนด ีคนเก่ง  และมคีวามสุขในการดําเนินชวีติ  ซงึเป็น
เป้าหมายสาํคญัในการจดัการศกึษาของชาต ิ
             โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  จังหวัดสงขลา  
เป็นโรงเรยีนทจีดัการศกึษาระดบัปฐมวยั  ระดบัช่วงชนัท ี
1 และระดบัช่วงชนัท ี2     จากผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานรบัรองมาตรฐานแบบประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบแรก เมือปี 2548   ผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกของโรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา 
จงัหวดัสงขลา พบว่า คุณภาพดา้นผูเ้รยีนในภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพพอใช้ ผู้วิจ ัยในฐานะทีเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนจึงสนใจศึกษาการพฒันารูปแบบการจัดการ
เรยีนรู้โดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน
บา้นตะเคยีนเภา   
2. วิธีการวิจยั 
วิจยัระยะที 1 กําหนดรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขันตอน
ดงัต่อไปนี 
    ขนัตอนที 1 แต่งตงัคณะทํางานสํารวจขอ้มูล สภาพ
ปจัจุบนั และความต้องการในการพฒันาของครูผู้สอน 
แล้วประมวลสภาพปจัจุบัน และความต้องการในการ

พฒันาของครูผู้สอนเพือนํามาเป็นสารสนเทศในการ
กาํหนดหลกัสตูร 
   ขนัตอนที 2 ประชุมเชงิปฏบิตักิารครผููส้อนเรอืง “การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร”์ โดยให้
ความรู้ เกียวกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 แนวทางการนําหลกัสู่การจดัการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เพือให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
   ขนัตอนที 3 สรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยให้คณะครูผู้วิจ ัย
กําหนดชือเรืองและเสนอเค้าโครงวิจัยตามโครงการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนบา้นตะเคยีนเภา  อําเภอสะเดา  
จังหวัดส งขลา   สํ านั ก ง าน เขตพืนทีก า รศึกษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 3 ไดช้อืเรอืงและเคา้โครงวจิยั
พร้อมแผนจัดกา ร เ รียนรู้ที ใ ช้ก ร ะบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน  

วิจยัระยะที 2 พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยมขีนัตอนดงัต่อไปนี 
   ขันตอนที 1 นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปใชจ้รงิ    
   ขันตอนที  2 คณะครูผู้วิจ ัย เก็บรวบรวมข้อมูล 
วเิคราะหข์อ้มลู และประเมนิผลการนําแผน 
จดัการเรยีนรู้ทใีช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการ
จดัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนนําไปจดัการเรยีนรู ้               
   ขนัตอนที 3 คณะครผููว้จิยัดําเนินจดัทํารายงานวจิยั
ผลการดําเนินจัดการเรียนรู้ทีใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์
   ขนัตอนที 4 ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพอืพฒันารปูแบบ
การจัดการโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที
สมบูรณ์ โดยมกีารนําเสนองานวจิยัของผู้วจิยัแต่ละคน 
รว่มแลกเปลยีนเรยีนรู ้พรอ้มทงัรว่มวพิากษ์งานวจิยัเพอื
นําไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 
   ขนัตอนที 5 ผู้วิจยันํารายงานการวิจยัของคณะครู
ผู้วิจยัทงัหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล และจดัทํารายงานวจิยัพฒันารูปแบบการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 
4. สรปุผล   
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     4.1 รปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวน การ
ทางวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา มี 10 
รปูแบบ คือ 
      4.1.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใช ้วธิกีารสอนแบบโครงงาน 
      4.1.2 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ธิกีารสอนแบบโยนิโสมนสกิาร 
      4.1.3 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ธิกีารสอนแบบกระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้  
      4.1.4 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ 
      4.1.5 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
      4.1.6 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารทดลองเป็นฐาน  
      4.1.7 รปูแบบการจดัการเหรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
       4.1.8 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชเ้กมการศกึษา 
       4.1.9 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์โดยใช้หนังสอืส่งเสรมิการอ่านและใช้
นิทานองิธรรมประกอบคาํถามปลายเปิด 
      4.1.10 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชส้อืประสม 
     4.2 ผลของการนํารปูแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนบ้าน
ตะเคียนเภา  
 จากการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวทิยาศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนมผีลสรปุดงันี 
 4.2.1 จากการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชก้ระบวนการวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนพบวา่ม ี3 รปูแบบทสีง่ผลใหผ้ลสมัฤทธทิางการเรยีน
สูงขนึและปลูกฝงัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ตามลาํดบัดงันี 
 1) รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงานจากการ
จดัการเรยีนรูข้องคุณครูผู้วจิยัไดใ้ช้วธิกีารสอนโครงงาน
จาํนวน 4 คน พบวา่การจดัการเรยีนการสอนของคุณครู
ทุกคนสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนสงูขนึ 
ทงันีเนืองจากการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็น

วธิกีารสอนทผี่านกระบวนการศกึษาค้นควา้ กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิด การวางแผน   และการ
แก้ปญัหา สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทําให้
นักเรยีนจดจํา เขา้ใจ นําไปประยุกต์ใช้  อกีทงัส่งผลให้
นกัเรยีนและครมูปีฏสิมัพนัธท์ดีต่ีอกนั บรรยากาศในการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสขุ   
 2)  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารทดลองเป็นฐาน 
จากการจดัการเรยีนรูพ้บวา่นกัเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการ
เรียนสูงขนึ เนืองมาจากนักเรียนได้เห็นภาพทีเกิดขนึ
จากการทดลอง มคีวามกระตือรอืร้นในการติดตามผล
การทดลอง  
สามารถเชอืมโยงไปสู่ผลสรุปของบทเรยีน ทําให้เขา้ใจ
บทเรียนอย่าง เ ป็นขันตอนตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ นักเรยีนและครูมปีฏสิมัพนัธ์ทดีต่ีอกนัใน
การเรียนรู้ สามารถลดพฤติกรรมทีรบกวนการเรียนรู้
ของนักเรียน เช่น การคุย  การเล่นในขณะทีสอน ซึง
สง่ผลทําใหบ้รรยากาศในการเรยีนการสอนเป็นไปอย่าง
ราบรนื 
  3)  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชเ้กมการศกึษา เป็น
รูปแบบการจดัประสบการณ์ทเีหมาะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
เนืองจากส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ทางบวกระหว่างเดก็กบัคร ู
เป็นการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น สอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมในด้านต่างๆให้กบัเด็ก ส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรยีนอยา่งแทจ้รงิ มคีวามสขุและสนุกสนานกบัการเรยีน 
     4.3 ข้อสงัเกตในการนํารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์จากผล
การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนบ้าน
ตะเคยีนเภา พบว่าปจัจยัททีําให้ประสบความสําเรจ็ใน
การจัดการเรียนรู้อยู่หลายปจัจัยด้วยกัน คือ 1) การ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตวัชวีดั กบักจิกรรมการเรยีนการสอน สอืการเรยีนการ
สอน และชนิงานทมีอบหมายให้นักเรยีนจะต้องสอดรบั
และมีความเชือมโยงกัน เนืองจากความสอดรับและ
ความเชือมโยงของสิงเหล่านี ทําให้นักเรียนเห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของสาระการเรยีนรูก้บักจิกรรมการเรยีน
การสอน ตระหนักถึงความจําเป็นในการให้ความใส่ใจ 
การมีความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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สง่ผลใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้แีละรวดเรว็ 2) การมสีว่นรว่ม
ในการคิด การวางแผน การวดัและประเมนิผล รวมทงั
การมสี่วนร่วมในการจดัทํา จดัหา หรอืการเลอืกสอืการ
เรียนการสอน ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นสิงทีมี
ความหมายต่อตวันักเรยีน อีกทงัทําให้นักเรยีนกบัครูมี
ปฏิสมัพนัธ์ทีดีต่อกัน บรรยากาศการเรียนการสอนมี
ความสนุกสนาน และ 3) การสรา้งแรงจงูใจทางบวก  เช่น 
การกล่าวชมเชยเป็นการกระตุน้และการเสรมิแรงเป็นสงิ
ทชีว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามพยายามและมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการเรยีนรู ้

4.4 แนวทางการขบัเคลือนการวิจยั การพฒันา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนบ้านตะเคยีนเภา ภายหลงัจาก
เขา้ร่วมโครงการผูบ้รหิารโรงเรยีนทําวจิยัของสาํนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ประการแรกทผีูว้จิยัทํา
คอืวเิคราะหค์รใูนโรงเรยีน พบวา่ครใูนโรงเรยีนม ี3 กลุ่ม
ดว้ยกนั คอื กลุ่มครูแกนนําจํานวน 5 คน กลุ่มพรอ้ม
พฒันาจํานวน 7 คน และกลุ่มกําลงัจะพฒันา จํานวน 3 
คน    
  ด้วยผู้วจิยัมคีวามเชือมนัว่าคนทุกคนสามารถ
พฒันาและเรียนรู้ได้หากได้รบัโอกาสและการพฒันาที
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีการที
หลากหลายเหมาะสมกบับุคคลนัน  พรอ้มทงัสรา้งการจูง
ใจและเสริมแรงอย่างเหมาะสม ดังนันภายหลังทีได้
จําแนกครใูนโรงเรยีนเป็น 3 กลุ่มแลว้ ผูว้จิยัจงึน้อมนํา
พระราชดํารสัยุทธศาสตรก์ารพฒันาของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัคอื เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา เป็นกรอบแนวคดิ
หลกัในการหลอมรวมให้ทงัสามกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน 
กล่าวคอื ผูว้จิยัไดใ้หค้วามสาํคญักบักลุ่มท ี2 เป็นลาํดบั
แรกเพราะกลุ่มนีเป็นกลุ่มทมีจีํานวนมากทสีุดและเชอืมนั
ว่ากลุ่มนีเป็นปจัจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการวิจัย 
หากสามารถจูงใจและพฒันาครูกลุ่มพร้อมพฒันาให้มา
เป็นกลุ่มแกนนํากจ็ะไดผู้ร้่วมวจิยัเป็น 12 คน หลงัจาก
นันผู้วจิยัได้วเิคราะห์ความจําเป็นและความต้องการใน
การพฒันาเพอืสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่คณะครเูพอืทําวจิยั
ครงันี จงึไดจ้ดัประชุมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูแ้ละพฒันา
ศกัยภาพในการทําวจิยัเพอืสรา้งความมนัใจแก่ครใูนการ
ทําวจิยัโดยเฉพาะครกูลุ่มท ี2 ทงันีไดใ้หน้โยบายแก่ครู
กลุ่มท ี1 เป็นแกนนําในการดําเนินการประชุมฯและ
พฒันาครกูลุ่มท ี2 ใหม้าเป็นกลุ่มท ี1 สาํหรบักลุ่มท ี3 ก็
พยายามพฒันาใหม้าเป็นกลุ่มท ี2 ผลของการประชุมฯ 

ปรากฏว่าครกูลุ่มท ี2 ทงัหมดมมีคีวามมนัใจวา่ตวัเองมี
ศักยภาพพอทีจะทําวิจ ัยได้สํา เร็จ  และพร้อมทีจะ
ช่วยเหลือครูกลุ่มที 3 ในการทําวิจ ัย ผู้วิจ ัยในฐานะ
ผูบ้รหิารก็ใหก้ําลงัใจแก่ครูกลุ่มนี  ในขณะเดยีวกนัก็ไม่
ทงิครูกลุ่มท ี3 โดยผู้บรหิารและครูกลุ่มท ี1 ใหค้วาม
ช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิและร่วมทําวจิยักบัครูกลุ่มนีแบบ
พาทาํ 
 ภายหลงัจากทไีดเ้รมิวจิยัผูบ้รหิารและคณะครู
ไดส้รา้งบรรยากาศโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนแห่งการวจิยั
โดยกําหนดเป็นปีแห่งการวจิยั จดัให้มกีารแลกเปลยีน
เรยีนรูทุ้กวนัพุธรวมทงัรบัฟงัปญัหา ความตอ้งการ และ
ความช่วยเหลอืในการทาํวจิยัของครทูุกคน เน้นใหค้วาม
ช่วยเหลอืแก่ครกูลุ่มท ี3 เป็นพเิศษ ในทสีดุครทูุกคนใน
โรงเรยีนกลายเป็นครกูลุม่ท ี1 คอืครแูกนนํา 
           ทังนีตลอดระยะเวลาในการทําวิจ ัยผู้วิจ ัยใน
ฐานะผูบ้รหิารไดใ้หก้ําลงัใจ ยกยอ่งแก่คร ู  รวมทงัรบัฟงั
ปญัหา ความต้องการในการช่วยเหลืออย่างสมําเสมอ  
และใหค้วามชว่ยเหลอืทนัทดีว้ยความเตม็ใจและจรงิใจ 

5. ข้อเสนอแนะ   
5.1 ขอ้เสนอแนะเพอืการนําไปใชจ้าก 

ผลการศึกษาพบว่ า ในการจัดการ เ รียนรู้ โ ดย ใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรก์ารมสีว่นรว่มของนกัเรยีน
เป็นปจัจยัสําคญัในความสําเร็จ  ดงันันในการจดัการ
เรียนรู้ในทุกวิธีสอนควรให้ผู้เรียนและ/หรือผู้ปกครอง
นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรูใ้หม้ากทสีดุในทุก
ขนัตอน 
    5.2 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัครงัต่อไป
เนืองจากการวจิยัครงันีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ดงันนัใน
การวิจัยครังต่อไปจึงควรอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบด้วยจะทําให้ได้ข้อมูลหลายมิติรอบด้านและ
ชดัเจนยงิขนึ 
6. กิตติกรรมประกาศ   
 ขอขอบคุณสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั
(สกว . )  ทีให้ทุ น ในการทํ า วิจ ัย  ขอขอบคุณรอง
ศาสตราจารย์ไพโรจน์  คีรีร ัตน์  และคณะโครงการ
ผู้บริหารโรงเรียนทําวิจ ัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ทใีห้
คําแนะนํา ความช่วยเหลอืในการทําวจิยัครงันีเป็นอย่าง
ดี  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรยีน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
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ตะเคยีนเภาทุกคนทมีสี่วนสําคญัในการให้ความร่วมมอื
ในการดาํเนินการวจิยัจนสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี
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