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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึง่การทดลองซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร โดยทําการศึกษาและเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
ของนักเรียนที่ไดรับการจดักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง ระหวาง
กอนและหลังการทดลอง 2 ระยะ ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรูและ ระยะที่ 2 การจัด
กิจกรรมตามความสนใจ ซ่ึงประกอบดวย 7 ขั้นตอน กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2550 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One-Group Time Series 
Design โดยดําเนินการทดลองสองระยะ แตละระยะ ใชเวลา 5 ชัว่โมง เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก 
แผนการจัดกิจกรรม สวนเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลคือแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.789 เครื่องมือที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง
และศึกษาผลระหวางการทดลอง ไดแก แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่
ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมโดยแบงออกเปน 4 ดานตามทฤษฎขีองเวียร และแบบประเมินแฟม
สะสมงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบวิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหน่ึงตวัประกอบแบบวดัซ้ํา (One-way analysis of Variance: repeated 
measures) 
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The purposes of this quasi - experimental research were to study the effect of science 

projects together with authentic assessment, by comparing the ability to solve scientific problem 
among before experiment, after the first stage and after the second stage which aimed to study 
the effect of science project according to subject matter and students’ interest respectively. The  
sample  consisted  of  30 students  during  the  2nd   semester  in  academic  year  2007  of  
Prathomsuksa  4  of  Phorohit School, Bangpang, Bangkok. The one – group pretest-posttest 
design was used for this study.  The instruments used in the experiment included learning plans 
of science projects together with authentic assessment and the test of the ability to solve 
scientific problem. Authentic assessment tools were observation technique and portfolio with 
assessment form. The Reliability of the test was .789. The data were analyzed by using mean, 
standard deviation, One-way analysis of Variance with repeated measures. 

The results revealed that: 
1. The first and second stage of using science project together with authentic 

assessment effected on ability to solve scientific problem of students higher respectively. The 
data which used to analyze collected from observation technique and portfolio. 

2. After using the first and second stage of science projects together with authentic 
assessment, the students had ability to solve scientific problem higher than before using the 
treatment statistical significant at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชนโยบายปฏิรูปการศึกษา  โดยมุงพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) และได
ผลักดันใหเกดิผลในทางปฏิบัตติั้งแตปการศึกษา 2540 - 2542 เพ่ือนํารองไปสูการจัดการศึกษาภาค
บังคับและขยายโอกาสเปน 12 ป 

แนวคิดและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับเรื่องการประเมินตามสภาพจริงจึงขยายผลเขาสูระบบ    
การศึกษาของไทย จนกระทั่งมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดมี
การกาํหนดใหใชวธิีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง เพ่ือตัดสินผลพัฒนาการทางการ
เรียนของผูเรยีนแตละคนตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542  หมวด  4   มาตรา 26 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ มาตรา 22 วาดวย “การจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทกุคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” สามารถจัดลักษณะ
กิจกรรมโครงงาน คือใหนักเรียนตั้งปญหาแลวหาคําตอบดวยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนแตละคน หรือแตละกลุม วาจะทําโครงงานเรื่องอะไร และจะคนหาคําตอบของโครงงาน
น้ันดวยวธิีการใด โดยครูเปนเพียงที่ปรึกษา ไมใชบอกความรู (คําตอบ) ใหแกผูเรยีน 

ปญหาของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศไทย
โดยทั่วไปผลการเรียนของเด็กยังไมเปนที่นาพอใจกลาวคือยังตองปรับปรุงดานความรู 
ความสามารถในการแกปญหา การใชภาษาในการสื่อสาร การนําความรูทางคณิตศาสตร การจดัการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวติประจําวนั รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการเปนสมาชกิที่ดี
ของสังคมตามลําดับ นอกจากนั้นดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนพบวายังไมชดัเจนใน
ดานการสงเสริมลักษณะนสิยัที่พึงประสงคเชน ความมีวินัย ความใฝรูใฝหา ความรับผิดชอบในการ
งานที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การเคารพในสทิธิและหนาที ่ การ
แกปญหาอยางมีหลักการและเหตุผล การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการ
ประเมินคา มีผลทําใหเด็กหยอนความสามารถในการคิด การทํางานอยางเปนระบบ รวมทั้งการ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สวนระดบัมัธยมศึกษาก็เนนหนักไปทางดานความรูความจําเกีย่วกับ
เน้ือหาวิชาการเพื่อใหผานการสอบเทานั้น โดยที่นักเรียนไมมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความสนใจ
หรือความถนดัของตนเอง รวมไปถึงการไมไดรับโอกาสที่จะใชวธิีการหรือทักษะกระบวนการตางๆ 
มาแกปญหาดวยตัวของเขาเอง ทําใหเด็กของเราไมคอยไดมีโอกาสในการคิด จึงทําใหคิดไมคอย
เปน ไมสามารถวิเคราะหปญหาและไมรูจักเลือกใชขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม     ซ่ึงปญหาดังกลาว
ขางตนไมสามารถแกไขไดดวยวิธีการสอนวิธใีดวธิีหน่ึงเพียงวิธเีดียว ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีการ
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ปฏิรูปและพัฒนาตนเองครั้งยิ่งใหญจากการที่เคยเปนผูสอนมาเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือสนับสนุน
และสงเสริมผูเรียนในดานตางๆ ตามความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งศาสตราจารย 
นายแพทย ประเวศ วะส ี กลาววา “ในกระบวนการเรียนรูใหม ครเูปนผูที่มีความสําคัญยิ่งเพราะครู
เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุแหงความดี เม่ือปลูกอยูในทีใ่ดยอมทําใหความดีน้ันงอกขึ้น โดยรวมครูคือผู
ที่แสวงหากระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุดและเปนกัลยาณมติรใหเพ่ือนมนุษยไดพบการเรียนรูที่ดีที่สดุ 
ครูเปนผูริเริ่มนวัตกรรมใหม ในการเรียนการสอน สามารถประเมินความริเริ่มและนวตักรรมนัน้ๆ มา
ปรับใหการจัดการเรียนรูจากการเรียนการสอนตลอดเวลา” (อางถึงในสานปฏิรูป ปที่ 12 ฉบับที่ 18 
กันยายน 2542 : 33-34)ทําใหหลายฝายหันมาใหความสนใจและใหความสาํคัญกับกระบวนการ
ปฏิรูปการศีกษาเพื่อหวังจะใหเกิดการพัฒนาคนในสังคมไทยใหมีคณุภาพ มีโลกทัศนกวาง มี
ความสุขในการเรียนรูและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ สามารถหาความรูไดดวยตนเอง  (ลัดดา ภู
เกียรต.ิ 2544 : 3) 

ปจจุบันไดมีการนําแนวคิดใหมที่เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” เขามาใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Centered) พ้ืนฐานแนวคิดการสราง
นวัตกรรมที่สงเสริมการศึกษา เกิดจากความพยายามของนักการศกึษาหลายทาน ซ่ึงใชหลักในการ
จัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูทีส่งเสริมปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครใูหเด็กทํากิจกรรมที่
มีการวางแผน ลงมือปฏิบัตแิละสรุปทบทวน เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรม
รายบุคคล ใชทักษะการสื่อสาร ไดทํางานที่ตนรเิริ่ม ตวัอยางเชน หลักสูตรไฮสโคป (High Scope) 
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนภาษาโดยองครวม (Whole Language) นัก
การศึกษาเชื่อวาการเรียนรูโดยการที่เด็กไดเลน สัมผัส ลงมือกระทําดวยตนเอง (Active Learning) 
เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเด็กใหเรียนรูเต็มตามศักยภาพและตอบสนองความแตกตางของเด็ก
แตละคน บทบาทครูจะเปลีย่นจากการสอนเพื่อใหกับเด็กโดยตรง เปนผูอํานวยความสะดวก 
สนับสนุนการเรียนรูของเดก็ เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก เชื่อมโยงความคิด และสังเกตเด็กตาม
สภาพจริงเพ่ือการประเมินผล 

การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง เปนการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญซ่ึงยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)   
ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิน้งาน(Constructionism)และทฤษฏีพหุปญญา 
(Theory of Multiple Intelligence) 

กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่เนนเกี่ยวกับการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน โดย
บูรณาการสาระความรูตางๆ ที่อยากรูใหเอ้ือตอกัน หรือรวมกันสรางเสริมความคิด ความเขาใจ 
ความตระหนกั ทั้งดานสาระและคุณคาตางๆ ใหกบัผูเรียนโดยอาศัยทักษะทางปญญาหลายๆ ดาน 
ทั้งที่เปนทักษะขั้นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูและทกัษะขัน้สูงที่จําเปนอยางยิ่งในการคิดอยาง
สรางสรรคและมีวิจารณญาณเปนตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูจะเปนครตูอไปในอนาคตจะตองมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการทําโครงงานประสบการณตรงโดยการทําโครงงานดวยตนเอง จะทํา
ใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (ลัดดา ภูเกียรต.ิ2544: 19) 
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ปรัชญาของการเรียนรูแบบโครงงาน คือ “ทุกสถานที ่ คือ หองเรียน ทุกสถานการณ คือ 
การเรียนรู ทกุคน คือ คร ู น่ีคือกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน” การเรียนรูแบบโครงงาน จึงเปน
การระดมสรรพกําลังทางการศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ผนวกกบัภูมิปญญาสากลจาก
ตําราเรียน ภายใตการรวมมือจากบุคคลทุกฝาย เชน โครงงานประเภทสํารวจ ผูเรียนตองปฏิบตัิการ
ในภาคสนาม เพ่ือสํารวจขอมูลที่ตองการ จากบุคคลตางๆ ในพ้ืนที่ แลวสรุปขอมูลเปรียบเทยีบกับ
ทฤษฏีที่มีอยูในตํารา หรือสรุปขอมูลเพ่ือสรางองคความรูใหม การจัดทําโครงงาน ผูเรียนตองมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ และซื่อสตัยตอตนเอง จึงจะทําโครงงานไดสําเร็จ (บูรชัย ศริิมหาสาคร. 2545: 15) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน นับเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแทจริง เพราะเปนการเรยีนรูที่เริ่มตนจากผูเรียนเปนผูเลือก เปนผู
วางแผน และเปนผูสรางความรูดวยตนเอง เปนผูปฏิบตัิในสภาพความเปนจริง ไดรับประสบการณ
ตรง ไดทํากจิกรรมที่ตนเองมีความสามารถ สนใจใครรู ไดมีโอกาสพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
จากการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เน่ืองจากการทํางานเปน
กลุม ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน ไดฝกการประเมินตนเอง รูจักตนเอง 

ดังน้ันการใหนักเรียนทําโครงงานจึงเปนวิธีการหนึ่งทีนั่กเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู
ดวยตนเองและปฏิบตัิเอง ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดอยางอิสระ ไดฝกการทํางานกลุม ไดฝก
ทักษะกระบวนการในการคนควา เชน การสังเกต การวัด การสํารวจ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ 
การทดลอง การรวบรวมขอมูล การหาขอสรุป การอภิปรายของสมาชิกในกลุม การวางแผนการ
ทํางาน การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงรูปแบบจําลอง การจัด
นิทรรศการ การเขียนในรปูของแผนภูมิ แผนผัง การเขียนรายงาน หนังสือเลมเล็ก แผนพับ 
โปสเตอร การจัดทําแผนโครงงาน การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน เริ่มตั้งแตปญหา
ที่เขาสนใจและอยากรูคําตอบจึงไดทําการศึกษาคนควาขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของโดย
อาศัยความรูความเขาใจจากเรื่องตางๆ ที่ไดเรียนมา ใชกระบวนการและทักษะตางที่เปนพ้ืนฐาน
ภายใตการใหคําแนะนําปรกึษาและการดูแลของครูหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  

การประเมินสภาพจริงมีลักษณะเดนตรงที่เนนการประเมินพัฒนาการของผูเรียนและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเปนสําคญั โดยการทดสอบจะตองครอบคลุมสภาพจริงและสอดคลอง
กับการแสดงออกของนักเรียนทั้งกระบวนการ และผลผลิตซึ่งเกี่ยวของกับแฟมสะสมงาน การบันทึก
ความเห็น แบบสํารวจรายงาน นิทรรศการและโครงงาน และการเขยีนในรายวิชาตางๆ การประเมิน
ตามสภาพจริงน้ี จะเนนการมีสวนรวมอยางมากระหวางนักเรียน ครูและผูปกครอง โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียนแตละคน ใหนําไปสูที่คุณภาพตามตองการในทศวรรษหนา 
โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารความรวมมือกันและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 จากเหตุผลดงักลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาวาการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง มีผลดานการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงผลการวิจัยน้ีจะเปนแนวทางแกครแูละ
ผูปกครองในการนํามาปฏิบัติกบันักเรียนเพ่ือเปนประโยชนตอการทําโครงงานวทิยาศาสตรตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพ

จริงที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูและตามความสนใจ 
2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนจัด

กิจกรรม หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงตามสาระการ
เรียนรู และหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย 

สํานักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ซ่ึงมี จํานวน
หองเรียน 3 หองเรียน และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 90 คน โดยมีการจัดหองเรียนแบบคละ
ความสามารถของนักเรียน 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที4่ โรงเรียนวัดเปา

โรหิตย สํานักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจํานวน 3 หองเรียน และทําการสุม
อยางงาย มา 1 หองเรียน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระคอืการจัดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรตามสาระการเรยีนรูและตามความ

สนใจประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระยะเวลา 2 สัปดาห  

จํานวน 13 ชัว่โมง 
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 นิยามศัพท 
1. การเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู    โดย

นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบความรู เกิดความเขาใจและเกดิการรับรูความรู
น้ันอยางมีความหมายและสรางองคความรูดวยตนเอง ซ่ึงจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.1. ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน (Creating a Good Atmosphere) เปนขั้น
เตรียมความพรอมใหสมาชิกในกลุมทํางานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน เชน การใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธเขาชวย เพ่ือใหผูเรยีนคุนเคยและพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกัน 

1.2. ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เปนขัน้ของการ
สรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ในอันที่จะปฏิบตัิงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนสนใจ 
ซ่ึงอาจใชการระดมสมอง ใชดนตรี สไลด หรือธรรมชาติ เพ่ือนําความรูสึกของผูเรยีน ใหเขามามีสวน
รวมในการทํางาน 

1.3. ขั้นเลือกหัวขอ (Selecting the Topic) เปนขั้นของการเจรจาและสังเคราะห
ขอมูลตางๆ เพ่ือประมวลเปนหัวเรื่องของโครงงาน 

1.4. ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) 
เปนขั้นวางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะหขั้นตอนการทํางานจัดเตรียมอุปกรณ 
เปนตน 

1.5. ขั้นลงมือปฏิบตัิงานตามหวัเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) 
เปนขั้นดําเนนิการตามโครงรางของโครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม 

1.6. ขั้นรายงานผลการปฏิบตัิงานสูชั้นเรียน (Reporting to the Class) เปนขั้นถาย
โยงความคิดความรูสึกสูชั้นเรียน อาจเปนการรายงานดวยการพูดหรอืการเขียน 

1.7. ขั้นกระบวนการยอนกลับ (Processing Feedback) เปนขั้นตอนการยอนกลับ 
2. การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการเมินตามสภาพจริง หมายถึง 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแลวประเมินผลการลงมอืปฏิบัตใินสภาพจริงของการ
เรียนการสอน โดยใชเครือ่งมือที่หลากหลายและทําการประเมินในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางตอเน่ือง เนนการใหขอมูลผลการประเมิน และสารสนเทศยอนกลบั เพ่ือใหผูเรยีนได
พบความกาวหนาของตนเอง 

2.1 โครงงานตามสาระการเรียนรู หมายถึง โครงงานที่นักเรียนมีกรอบการทํางาน
ภายใตจุดประสงคของการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง 
หินและดินในทองถิ่น โดยใชเวลาในการดําเนินการ 5 ชั่วโมง และทาํการทดลองในระยะที่ 1 

2.2 โครงงานตามความสนใจ หมายถึง โครงงานที่นักเรยีนทําตามความสนใจของ
ตนเองโดยมีครูเปนผูกระตุนใหเกิดความสนใจ ในเรื่อง “หินและดินในทองถิ่น” โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการ 5 ชั่วโมง และทาํการทดลองในระยะที่ 2 
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3. การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการสงัเกต การบันทึก และการรวบรวม

ขอมูลในการเรียนรูของนักเรียนจากการวดัความรูความสามารถ การสังเกตพฤตกิรรมการเรียนและ
การทํางานกลุม การสังเกตการณแสดงออกที่เกิดขึ้นจริงในการปฏบิัติกิจกรรม วิธีการเรียนรู และ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการเรียนรู โดยทําการรวบรวมอยางตอเน่ือง เปนการประเมินที่ทกุฝาย
รวมทั้งผูเรียน มีสวนรวมในการประเมินเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในตนเองและการเชื่อมโยง
ไปสูชีวติจริง มีเครื่องมือที่ใชประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดังตอไปน้ี 

3.1 แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง 
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ เพ่ือทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีลักษณะ
แบบทดสอบเปนสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

3.2 แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมี 4 ดานดังน้ี 
3.2.1 ดานความสามารถในการบอกปญหา หมายถึง แบบบนัทึกพฤติกรรม

ของผูเรียนระหวางทํากิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ที่มีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียน ในการตอบคําถามระหวางการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร วามีความสามารถในการ
บอกปญหาจากสถานการณที่กําหนดหรือไม 

3.2.2 ดานความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริง หมายถึง แบบบันทึก
พฤติกรรมของผูเรียนระหวางทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ที่มีการสังเกตพฤตกิรรมการ
แสดงออกของนักเรียน ในการตอบคําถามระหวางการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรวามี
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริงของปญหาจากสถานการณที่กําหนดหรือไม 

3.2.3 ดานความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา หมายถึง แบบบันทึก
พฤติกรรมของผูเรียนระหวางทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ที่มีการสังเกตพฤตกิรรมการ
แสดงออกของนักเรียน ในการตอบคําถามระหวางการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร วามี
ความสามารถในการหาวธิีการแกปญหาใหสอดคลองกับสาเหตขุองปญหามากที่สุด 

3.2.4 ดานความสามารถในการอภิปรายผลทีเ่กิดขึ้น หมายถึง แบบสังเกต
พฤติกรรมการนําเสนอของผูรายงาน รวมถึงเนื้อหาที่รายงานวาถูกตองตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว
หรือไม โดยมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน วามีความสามารถในการอภิปรายผล
ที่เกิดขึ้นหลังจากการใชวธิกีารแกปญหา 

3.3 ใบกิจกรรม หมายถึง ภาระงานหรือกิจกรรมที่รับมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษา
คนควาแสวงหาความรู ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเปนการทบทวนและตรวจสอบความรูใน
เน้ือหาและความรูทั่วไป ทีเ่กี่ยวของกับหนวยการเรยีนรูที่กําลังเรียน 

3.4 แบบประเมินผลของโครงงาน หมายถึง กรอบการประเมินวิธีการในการศึกษา
หาคําตอบความสัมพันธของหัวขอเรื่องทีศ่ึกษา ขอคนพบที่ผูเรยีนไดจากโครงงาน 
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3.5 แฟมสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่ใชในการเก็บสะสมผลงานหรือรวบรวมขอมูล
หลักฐานที่แสดงถึงลักษณะของนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบตัิในสภาพที่แทจริงของนักเรียนในทกุๆ 
ดาน ไดแก ผลจากการสังเกต ผลจากการประเมินการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมิน
ตนเอง โดยมีการจัดเก็บผลงานอยางเปนระบบ 

3.6 แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน หมายถึง ความพึง
พอใจของนักเรียนตอการทาํกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเองมากนอยเพียงใด มีหัวขอกิจกรรมใดที่ขาดตก
บกพรอง 

3.7 แบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน หมายถึง 
การใหความคดิเห็นของเพ่ือนในเรื่องการทํางาน ความพยายามในการแกปญหาในการทํางาน
รวมกัน ความตั้งใจการในการทํางาน  

4. ผูประเมิน หมายถึง ผูที่บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินตาม
สภาพจริง ไดแก ครูผูสอน ครูผูชวยในการวิจัย ผูเรียน เพ่ือนนักเรียน 

5. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีคุณวุฒิความรูระดับปรญิญาโทขึ้นไปและมีประสบการณการ
ทํางานดานการวัดผลไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 ทาน และผูที่มีคุณวฒิุความรูหรือประสบการณ
ทางดานการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 ทาน และผูที่มี
ประสบการณการทํางานดานการวัดผลไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 1 ทาน รวม 5 ทาน 

6. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง นักเรียนสามารถนาํ
ความรูจากโครงงานวิทยาศาสตรมาใชแกปญหาที่พบได ตามขั้นตอนของการแกปญหา ซ่ึงสามารถ
วัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวจัิยไดสรางขึ้นจากแนวคิดของเวียร ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

6.1 ขั้นระบปุญหา หมายถึง นักเรียนสามารถที่ระบขุอบเขตของปญหาตาม
สถานการณทีก่ําหนดได โดยสามารถตอบไดวา อะไรคือปญหาจากสถานการณน้ัน 

6.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง นักเรียนสามารถที่สามารถพิจารณาวิเคราะห
แยกแยะสาเหตุของปญหาได 

6.3 ขั้นเสนอวธิีการแกปญหา หมายถึง นักเรียนสามารถทีค่ิดคน และเสนอวิธีการ
แกปญหาจากสาเหตุของปญหาได 

6.4 ขั้นตรวจสอบวิธีการ นักเรยีนสามารถทีอ่ธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากใชวธิีในขอ 
3 ไดวาผลทีเ่กิดขึ้นจะเปนอยางไร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ โดยอาศัยทฤษฎี 
Constructivism (การสรางความรู) ของ Jean Piaget แนวคิดของทฤษฎีน้ี คือ การเรียนรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตวัผูเรยีน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งทีพ่บ
เห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยไดนํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรซ่ึงเปนกิจกรรมที่
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นักเรียนจะตองเปนผูที่ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชวธิีการทางวิทยาศาสตร และมีครูเปน
ผูใหคําแนะนาํรวมทั้งใหคําปรึกษาในทุกๆ เรื่อง เพ่ือใหการศึกษาคนควานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค 
และมีการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน ซ่ึงเปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลายๆ 
ดานของผูเรียนตามสภาพจริง ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียนเปน
ผูคนพบและเปนผูผลติความรู ไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความสามารถ 
    

ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 ลักษณะความสัมพันธของตัวแปรทีศ่ึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูประกอบการ

ประเมินตามสภาพจริง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนไดรับ
การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู  ประกอบการประเมินตามสภาพจริง 

2. หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนไดรับการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ  ประกอบการประเมนิตามสภาพจริง 

การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
ประกอบดวย 2 ประเภท 
1 โครงงานวทิยาศาสตรตามสาระการเรยีนรู 
2 โครงงานวทิยาศาสตรตามความสนใจ 
 

 

ความสามารถใน 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
1.1. เปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
1.2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 
1.3. ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน วทิยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
1.4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูพ้ืนฐานวทิยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่4 

2. การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
2.1 ความหมายของโครงงาน 
2.2 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
2.3 ลักษณะสําคญัของโครงงาน 
2.4 ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

3. การประเมินตามสภาพจริง 
3.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
3.2 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง 
3.3 แนวคิดและหลักการประเมนิผลตามสภาพจริง 
3.4 ความสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
3.5 ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 
3.6 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลจากสภาพจริง 
3.7 เกณฑการใหประเมิน 

4. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
4.1 ความหมายของการแกปญหา 
4.2 ขั้นตอนในการแกปญหา 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงาน 
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง 
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1.1. เปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาต ิ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต 
สํารวจ ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ 
หลักการ แนวคิดและทฤษฏี ดังน้ัน การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนรูและคนพบ
ดวยตนเองมากที่สุด น่ันคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวยัเริ่มแรกกอนเขาเรียน เม่ือ
อยูในสถานศกึษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษามีเปาหมายสําคัญดังน้ี 
1) เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
2) เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
3) เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
4) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ     

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5) เพ่ือใหตระหนกัถึงความสัมพันธระหวางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6) เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 
7) เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
คุณภาพของผูเรียนวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
การจัดการศึกษาวทิยาศาสตรสําหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงหวงัใหผูเรียนได

เรียนรูวทิยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรยีนทุก
ขั้นตอน ผูเรยีนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล โดยอาศัยแหลงเรยีนรูที่
เปนสากลและทองถิ่น โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลอืให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู 

เพ่ือใหการศึกษาวทิยาศาสตรบรรลตุามเปาหมายและวิสัยทศันที่กลาวไว จึงไดกําหนด
คุณภาพของผูเรียนวทิยาศาสตร ที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ชั้นป และแตละชวงไว 

สําหรับผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 2 ควรมคีวามรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต
วิทยาศาสตร ดังน้ี 

1) เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวติที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 

2) เขาใจสมบตัิของวัตถุ สถานะของสาร การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 
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3) เขาใจผลที่เกดิจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบือ้งตนของแรง
ลอกตวั สมบตัิและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 

4) เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผวิโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ
ดวงอาทิตย โลกและดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาต ิ

5) ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและ
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครือ่งมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และการสื่อสารความรู จากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 

6) ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวติ และการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเตมิทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 

7) แสดงถึงความสนใจ  รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสตัย ในการสืบเสาะหาความรู 
8) ตระหนักในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยก

ยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
9) แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการใชการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
10) ทํางานรวมกบัผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
1.2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เพ่ือที่จะพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใด
จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียน ในอดีตที่ผานมา การวัดและประเมินผล
สวนใหญใหความสําคัญกับการใชขอสอบองคความรู ดังน้ันผูสอนตองตระหนักวาการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกัน และจะตองวางแผนไปพรอมๆ กัน 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
การวัดผลและประเมินการเรยีนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการเรียนการสอนที่วางไวได

ความมีแนวทางดังตอไปน้ี 
1) ตองวัดและประเมินผลทั้งความรูความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ 

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวทิยาศาสตร รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน 
2) วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กาํหนดไว 
3) ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตอง

ประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู 
4) ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูตองนาํไปสูการแปลผลและขอสรปุที่

สมเหตุสมผล 
5) การวัดและประเมินผลตองมีความเทีย่งตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของวิธีการวัด 

โอกาสของการประเมิน 
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จุดมุงหมายของการวัดและการประเมินผล 
1) เพ่ือวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมของผูเรียน และเพ่ือซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถและทักษะได
เต็มศักยภาพ 

2) เพ่ือใหเปนขอมูลยอนกลับใหแกตัวผูเรียนเองวา บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู 
3) เพ่ือใชขอมูลในการสรุปผลการเรียนรู และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของ

การเรียนรู 
การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการะบวนการเรียนการสอน วิธีการ

วัดและประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและครอบคลุมกระบวนการ
เรียนรูและผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ตามที่กลาวมาแลว จึงตองวัดประเมินผลจากสภาพจริง 

มาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่  6:  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก

ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

1. สํารวจ  สังเกตลักษณะองคประกอบ  และสมบัตขิองหิน  เปรียบเทยีบและจําแนก
ประเภทของหินใน ทองถิ่น  โดยระบุเกณฑที่ใชของหิน 

2. สํารวจตรวจสอบ  และอภิปรายเกี่ยวกบัการผุพังอยูกับที่  การกรอนของหิน  เปน
กรวดหรือทรายหรือ  เม็ดดิน  และอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน  การเกิดดิน 

3. สํารวจตรวจสอบดิน  อภิปราย  เปรียบเทยีบและอธิบายลักษณะ  สมบัติของดินที่
เหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของพืชในทองถิ่น  และการใชประโยชนของดิน 

4. สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธบิายการเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ การเกิดหมอก 
นํ้าคาง ฝน และ ลูกเห็บ  รวมทั้งผลของปรากฏการณเหลานั้น 

5. สํารวจตรวจสอบอุณหภูมิ  ความชื้น  และความดันของบรรยากาศ  และอธบิาย
องคประกอบเหลานี้    รวมทั้งสภาพภูมิประเทศที่มีผลตอวัฏจักรน้ํา 

6. สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายการเกิดลม  การใชประโยชนจากพลังงานลม 
การวัดและประเมินผลจากสภาพจรงิ 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรยีนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการ

สํารวจตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ หรือโครงงาน
วิทยาศาสตร ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวา ผูเรียนแตละคนมศีักยภาพ
แตกตางกัน ผูเรียนแตละคนจึงอาจทํางานชิ้นเดียวกันไดเสร็จในเวลาที่แตกตางกัน และผลงานที่ไดก็
อาจแตกตางกนัดวยเม่ือผูเรยีนทาํกิจกรรมเหลานี้แลวก็จะตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน 
ชิ้นงาน บันทกึ และรวมถึงทักษะปฏิบตัติางๆ เจตคตทิางวิทยาศาสตร เจตคตติอวิทยาศาสตร ความ
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รัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผูเรียนไดทําและผลงานเหลานี้ตองใชวิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและ
แตกตางกัน เพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถและความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของ
ผูเรียนได การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง จะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการประเมินหลายๆ 
ดาน หลากหลายวธิี ในสถานการณตางๆ ที่สอดคลองกับชีวติจริง และตองประเมินอยางตอเน่ือง 
เพ่ือจะไดขอมูลที่มากพอที่จะสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรยีนได 

1.3. ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงมีชีวิตและ
ทรัพยากรในโลก 

ระบบสุริยะและพลังงาน 

อาหารและ
สารอาหาร 

การดํารงชีวิตของสัตว 

ดินและหินในทองถ่ิน การดํารงชีวิตของพืช 

การเจริญเติบโต 
วัฏจักรชีวิตสัตว 
การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 

คุณคาของสารอาหาร 
สารอาหารและพลังงาน 
อาหารที่เหมาะกับเพศ วัย 
สารเจือปนในอาหาร 

ดวงอาทิตยและดาวบริวาร 
การเคลื่อนที่ของแสง 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสง 
การกระจายแสงขาว 

ราก ลําตน ใน ดอก ผล 
การเจริญเติบโต 
การสังเคราะหดวยตนเอง 
วัฏจักรของพืช 

ลักษณะและองคประกอบของหิน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
การเกิดดินและสมบัติของดิน 
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1.4. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั สาระการเรียนรูพื้นฐานวทิยาศาสตร ชั้นประถมศกึษาป
ที่ 4 ตามมาตรฐาน ว.6 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ประถมศึกษาปที่ 4 สาระการเรียนรู ประถมศกึษาปที่ 4 

1. สํารวจและอธบิายลักษณะ สี นํ้าหนัก เน้ือ และ
องคประกอบของหินในทองถิ่น พรอมทั้งระบุเกณฑที่
ใชจําแนก (ว6.1-1) 

2. ระบุแหลงที่พบและยกตวัอยางการใชประโยชน
ของหิน (ว6.1-1) 

3. สํารวจสังเกต และอธบิายกระบวนการผุพังอยูกับที่ 
และการกรอนของหินและผลที่เกิดขึ้น (ว6.1-2) 

4. สํารวจ ทดสอบ และอธบิายสมบัตขิองดินที่
เหมาะสมตอการเจริญของพืชในทองถิ่น (ว6.1-3) 

5. เสนอแนะการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูก
พืชสืบคนขอมูล และอธบิายการใชประโยชนของดิน
ในทองถิ่น (ว6.1-3) 

 

1. การสํารวจและการสังเกตลกัษณะ สี นํ้าหนัก 
เน้ือของหินในทองถิ่น และการสืบคนขอมูล
และการอภิปรายประโยชนของหิน 

2. การสํารวจ การสังเกตและการอภิปราย
กระบวนการผุพังอยูกับที่และการกรอนของหิน
และผลที่เกิดขึ้น 

3. การสํารวจ อภิปรายสมบัตขิองดินที่
เหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของพืชในทองถิ่น 

4. การอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพชื 

5. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกบั
การใชประโยชน ของดินของทองถิ่น 

 
สรุปไดวา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระวทิยาศาสตร มาตรฐาน ว.6 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น เปน
การศึกษาเพือ่พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน โดยอาศัยทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรในการศึกษา ซ่ึงสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูได 

 
2. การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 

2.1 ความหมายของโครงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2536:5) ไดใหความหมายวา “โครงงานเปนการทํากิจกรรมที่เปด

โอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และ ลงมือปฏิบตัิดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษา
ของครู ตั้งแตการคิดสรางโครงงานการวางแผนดําเนนิการ การออกแบบลงมือปฏิบตัิ รวมทั้งรวม
กําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผล”  

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2545:1) ใหความหมายของโครงงานวา โครงงาน คือ
งานวิจัยเล็กๆสําหรับนักเรียนเปนการแกปญหาหรือขอสงสัยหาคาํตอบโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามรายวชิาใดจะเรียกวา โครงงานในรายวิชานั้นๆ 
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บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545:17) ใหความหมายของโครงงานวา โครงงาน หมายถึง ผลงาน
การวิจัยชิ้นเลก็ๆ ของผูเรียน ที่ใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู หรือความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหน่ึง ตามสาระการเรียนรูอยางแทจริง ตั้งแตเปนผูกําหนดปญหาซึ่งเปนหัวขอโครงงาน 
และวิธีการไดมาซึ่งคําตอบนั้นดวยตนเอง ครูเปนเพียงที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําตามความจําเปน 

รองศาสตราจารยดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544:5) ไดใหความหมายของโครงงานวา 
โครงงาน หมายถึง การสืบคนอยางลุมลกึในหัวขอของการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน
รายบุคคล กลุมเล็ก หรือกลุมใหญทั้งชัน้เรียน ลักษณะสําคัญของโครงงานคือ การเนนไปที่การหา
คําตอบใหแกคําถามหรือสิ่งที่อยากทราบตามหัวขอของโครงงานคําตอบอาจทําโดยนักเรียนหรือครู
รวมกับนักเรยีนก็ไดถือเปนการปรึกษาหารือรวมกันโดยยึดผูเรียนเปนหลัก 

ลัดดา  ภูเกียรติ (2544:27) ไดใหความหมายวา โครงงานเปนวธิีการเรียนรูที่เกิดจาก
ความสนใจใครรูของผูเรียนที่อยากจะศึกษาคนควาเกีย่วกับสิ่งสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งที่สงสัยและอยาก
รูคําตอบใหลกึซึ้งชัดเจน หรือตองการเรียนรูในเรื่องนัน้ๆ ในมากขึน้กวาเดิม 

2.2 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
ลัดดา ภูเกียรต ิ(2544:33) ไดใหความหมายวา โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่ศึกษา

เกี่ยวกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มจากปญหาที่นักเรียนใหความสนใจและคิดเอง อาจเปน
กลุมหรือรายบุคคล แลวหาวธิีการแกปญหานั้น โดยที่มีครู อาจารย ผูเชี่ยวชาญในดานนั้นเปนผูให
คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลอืในดานตางๆ จนสําเร็จตามวัตถปุระสงค 

กิ่งทอง ใบหยก (2537:5) ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวา คือทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงอาจกลาวไดวาการทําโครงงาน เปนวิธทีี่ดีที่สุดทีเ่ด็กๆ ไดใชทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทุกทักษะ ทั้งแยกแตละทักษะและการประยุกตทักษะตางๆ มาใช
ดวยกัน 

ธีรชัย ปูรณะโชติ (2531:1) ไดใหความหมายวา โครงงานวิทยาศาสตรคือการศกึษาเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงที่เปนเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงนักเรียนจะตองเปนผูที่ทําการศกึษา
คนควาดวยตนเองโดยใชวธิีการทางวทิยาศาสตรและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีครู
เปนผูใหคําแนะนํารวมทั้งใหคําปรึกษาในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตการเลอืกใชอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใน
การทดลอง การพานักเรียนไปปรึกษากบัผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพ่ือใหการศึกษาคนควานั้นบรรลุ
ตามวตัถุประสงค 

ภิญญาดา อยูสําราญ (2545:10). ไดใหความหมายวา โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง
การศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือตอบคําถามหรือปญหาที่สงสัยของผูคิดทําโครงงาน โดยมีการ
วางแผนอยางมีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดผลงานที่มีความสมบูรณโดยผูศึกษา
หรือผูเรียนเปนผูที่ลงมือศึกษาดวยตนเอง ครูหรือผูเชี่ยวชาญเปนเพียงผูใหคําแนะนํา หรือให
แนวทางการศกึษา โดยในการศึกษานั้นตองคํานึงและระดับความรู ความสามารถของผูเรียนหรือผูที่
ศึกษา  
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2.3 ลักษณะสําคญัของโครงงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต(ิ2542:1) ไดใหความหมายของ

ลักษณะสําคญัของกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดังน้ี 
1) เปนการหาคําตอบขอสงสัยโดยใชทักษะการเรียนรูและปญหาหลายดาน 
2) เปนวธิีการเรยีนรูที่บูรณาการหลักสูตรกบัการจัดการเรียนรูไดอยางกลมกลืน 
3) เปนกระบวนการเรียนรู ทีส่รางใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวติ 
4) เปนการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูคําตอบของตวัผูเรียนเอง 
5) เปนวธิีการเรยีนรูเรื่องใดเรือ่งหน่ึงอยางลึกซื้ง มีระบบเปนขั้นตอนและตอเน่ือง 
6) เปนวธิีการเรยีนรูที่ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง 

ดังน้ัน การเรียนรูแบบโครงงานจึงเปนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ที่ผูเรียนตองเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  ดังน้ี 

1) ผูเรียนไดเลือกเรื่อง หรือประเด็นปญหาที่ตองการจะศกึษาดวยตนเอง 
2) ผูเรียนเลือกและหาวธิีการ ตลอดจนแหลงของขอมูลทีจ่ะศึกษาดวยตนเอง 
3) ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ดวยตนเอง 
4) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะ ประสบการณ ความรู และสิ่งแวดลอมตามสภาพจริง 
5) ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู และสรุปความรูดวยตนเอง 
6) ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนการเรยีนรูกับผูอ่ืน 
7) ผูเรียนไดนําความรูไปใชในชีวติจริง 

ขอดี-ขอเสียของโครงงาน 
ขอดี มีดังน้ี 

1) สงเสริมใหผูเรยีนไดมีโอกาสศึกษาหรือสํารวจสิ่งที่สนใจในเชิงลกึ 
2) สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
3) สงเสริมดานทักษะการจัดการเกี่ยวกบัเวลาและการจัดการโครงงาน 
4) สงเสริมใหเกดิการเรียนรูดวยตนเอง 
5) สงเสริมเรื่องการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

ขอเสีย มีดังน้ี 
1) ใชเวลามากในการจัดทําโครงงานและการใหขอมูลยอนกลับ 
2) มีความยากในการใหความยุติธรรมในการประเมินผล 

โครงงานโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ประเภท (ลัดดา ภูเกียรต.ิ 2544: 30)  
1) โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานทีค่อนขางกวางมากเพราะความสนใจของ

เด็กๆ จะแตกตางกันออกไปตามประสบการณของเขา ซ่ึงจะเปนหัวขอในเรื่องใดก็ไดที่เด็กๆ มีความ
สนใจที่จะศึกษา คนหาอยางเจาะลึก เพ่ือตองการรูคําตอบในสิ่งที่เขามีความสงสยั หรือยังไมรูแนชัด
และตองการพิสูจนใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
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2) โครงงานตามสาระการเรียนรูเปนโครงงานที่เนนเนื้อหาสาระในแตละกลุมวิชา ซ่ึง

โดยทั่วไปมักจะเปนเนื้อหาที่เด็กๆ ตองเรียนรูอยูแลวเพียงแตตองการขยายความรูใหกวางออกไปใน
เชิงลึกกวาเดมิ เพราะการเรียนการสอนในหองเรียนคอนขางมีเวลาจํากัดมาก 

2.4 ข้ันตอนการทําโครงงาน 
ขั้นตอนการเรยีนแบบทําโครงงานตามแนวทางของ Ribe & Vidal (1993:18) ไดกําหนด

ขั้นตอนในการทําโครงงานไวดังน้ี 
1) ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน (Creating a Good Atmosphere) เปนขั้นเตรียม

ความพรอมใหสมาชิกในกลุมทํางานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในการทํางาน เชน การใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธเขาชวย เพ่ือใหผูเรยีนคุนเคยและพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกัน 

2) ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เปนขั้นของการ
สรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ในอันที่จะปฏิบตัิงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรยีนสนใจ 
ซ่ึงอาจใชการระดมสมอง ใชดนตรี สไลด หรือ ธรรมชาติ เพ่ือนําความรูสึกของผูเรียน ใหเขามามี
สวนรวมในการทํางาน 

3) ขั้นเลือกหัวขอ (Selecting the Topic) เปนขั้นของการเจรจาและสังเคราะหขอมูล
ตางๆ เพ่ือประมวลเปนหัวเรื่องของโครงงาน 

4) ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) 
เปนขั้นวางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะหขั้นตอนการทํางานจัดเตรียมอุปกรณ 
เปนตน 

5) ขั้นลงมือปฏิบตัิงานตามหวัเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) 
เปนขั้นดําเนนิการตามโครงรางของโครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม 

6) ขั้นรายงานผลการปฏิบตัิงานสูชั้นเรียน (Reporting to the Class) เปนขั้นถาย
โยงความคิดความรูสึกสูชั้นเรียน อาจเปนการรายงานดวยการพูดหรอืการเขียน 

7) ขั้นกระบวนการยอนกลับ (Processing Feedback) เปนขั้นตอนการยอนกลับ 
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามขัน้ตอนของ Ribe & Vidal (1993:18)  

เปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร ซ่ึงลักษณะการเรียนรูเปนแบบเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ ซ่ึงมีขอดี เชน ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาหรือสํารวจสิ่งที่สนใจในเชิงลึก สงเสริมใหผูเรยีนมี
ความสามารถการแกปญหาเชิงสรางสรรคได สวนขอเสยีน้ันคือการใชเวลามากในการจัดทําโครงงาน 
ซ่ึงโครงงานโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือโครงงานตามสาระการเรียนรู และโครงงานตามความสนใจ 
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3. การประเมินตามสภาพจริง 
3.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

สุวิมล วองวานิช (2546:13) ไดใหความหมายวา การประเมินตามสภาพจริง เปน
กระบวนการตัดสินความรูความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชวีิตจริง 
โดยใชเรื่องราว สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบในชวีิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนอง 
โดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลติที่มี
คุณภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ และทกัษะตางๆ ของผูเรียน
วามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 20) ไดใหความหมายวา การประเมินสภาพจริง
จากการปฏิบตัิงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏบิัติจะ
เปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง (real life) หรือใกลเคียงกบัชวีติจริงจึงเปนงานที่มีสถานการณ
ซับซอน (complexity) และเปนองครวม (holistic) มากกวางานปฏบิัตใินกิจกรรมการเรียนทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร (2540: 175) ได
ใหความหมายวา การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดานของ
ผูเรียนตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปน
ทางการการทาํงานของผูเรียน ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียน
เปนผูคนพบและเปนผูผลติความรู ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็ม
ความสามารถ 

สรุป การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินจากการวัด โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบตัิใน
สถานการณจริง หรือสถานเหมือนจริงมากที่สุด 

3.2 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริง เปนวิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรม

และทักษะที่จําเปนของนักเรียนในสถานการณที่เปนจริงแหงโลกปจจุบัน (Real World Situations) 
(Popham, 1995) และเปนวิธีการประเมินที่เนนงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบตั ิ
(Performance) เนนกระบวนการเรียน (Process) ผลผลิต (Products) และแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) การที่จะทําใหนักเรยีนบรรลุถงึความตองการของแตละบคุคลไดน้ัน วธิีการประเมินตาม
สภาพจริงจะเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูของตนเองดวย ดังน้ันวิธีการประเมินวิธีน้ีจะชวยในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดอยาง
ตอเน่ือง กระบวนการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง อาจใชการสังเกต การบนัทึก และรวบรวม
ขอมูลจากผลงาน 

ยุทธวิธขีองการประเมินตามสภาพจริงจะใชการกระตุน เพ่ือทาทายผูเรียนใหแสดงออกใน
ภาคปฏิบตัิ โดยบรูณาการความรูและประดิษฐชิ้นงาน รวมถึงการพฒันาการเขียนเปนรายงานและ
การนําเสนอดวยปากเปลาแทนการทองจําในรูปของการระลึกได (Recall) หรือ การจําได
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(Recognition) เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือเน้ือหาที่ไดทองจํา เหตุที่เรียกวาเปนการประเมินตามสภาพ
จริงก็เพราะการประเมินโดยวิธีน้ี ผูเรียนตองแสดงหรือสาธิตใหเห็นวาผูเรียนทําอะไรบาง 
เชนเดียวกับวธิีการที่ผูคนในสังคมนอกโรงเรียนทําได ซ่ึงผูเรียนจะตองพิสูจนโดยการแสดงออกให
เห็นชัดเจนแทนการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงเปนการโตตอบกับขอเท็จจริงที่ไดทองจํามา 

3.3 แนวคิดและหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
ผูเชี่ยวชาญในดานการวดัและประเมินผลกลาวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพ

ที่แทจริงไวหลายทาน ที่สําคัญมีดังน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 183) กลาวไววา 

1) การประเมินตามสภาพจริง ไมเนนการประเมินทักษะพืน้ฐาน (skill assessment) 
แตเนนการประเมินทักษะความคิดที่ซับซอน (Complex thinking skill) ในการทํางาน ความรวมมือ
ในการแกปญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

2) การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
3) การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสงัเกตสภาพงานปจจุบัน 

(current work) ของผูเรียน และสิ่งที่ผูเรียนไดปฏิบตัิจริง 
4) การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกตดิผูเรียนกับงานที่เปนจริง โดยพิจารณา

จากงานหลายๆ ชิ้น 
5) ผูประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัตัวผูเรียน 
6) การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
7) นําการประเมนิตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง 
8) การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือการประเมินจาก

การปฏิบตัิจริง และการประเมินผลงานจากการปฏิบตัิในแฟมสะสมงาน 
อนุวัติ คูณแกว (2548: 113) กลาวถึงหลกัการของการประเมินผลจากสภาพจริง ไวดังน้ี 

1) เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของผูเรียน แตละคนบน
รากฐานของทฤษฎีทางพฤตกิรรมการเรียนรู โดยใชเครือ่งมือการประเมินที่หลากหลาย 

2) การประเมินตามสภาพจริง จะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรยีนรูทาง
สติปญญาที่หลากหลาย 

3) หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมนิตามสภาพจริง คือ 
หลักสูตรตองพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผูเรยีนอาศัยอยู และที่ตองเรียนรูใหทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4) การเรียน การสอน การประเมินผล จะตองหลอมรวมกัน และการประเมินตอง
ประเมินตอเน่ือง ตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมีสวนรวม 
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5) การเรียนการสอน การประเมิน เนนสภาพที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติ
ความเปนจริงของการดําเนินชีวติ และควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคดิงานดวยตนเอง 

6) การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่
เปนจริงของแตละบุคคล เตม็ตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตองเก่ียว
เน่ืองกัน และเนนการปฏบิัติจริงในสภาพที่ใกลเคียงหรือสภาพที่เปนจริงในชวีิตประจําวันเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยตนเอง 

3.4 ความสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
3.4.1 การเรียนการสอนและการวดัประเมินผลจากสภาพจริงจะเอ้ือใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล เพราะเนนลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี 
3.4.1.1 เนนใหนักเรียนไดแสดงออก/สรางสรรค/ผลิตหรือทํางาน 
3.4.1.2 ดึงเอาความคิดขั้นสูง ความคิดซับซอน และทักษะการแกปญหาออกมา

ได 
3.4.1.3 ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

ความเปนจรงิในชีวติประจําวันได 
3.4.1.4 กระตุนใหเกิดการประยุกตสูโลกของความเปนจริง 
3.4.1.5 การประเมินตามสภาพจริง จะเอ้ือตอการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลางมากกวาการเรียนการสอนที่เกิดจากครูเปนผูบอกความรู โดยครูจะเปนเพียงผูชี้แนะวา
ควรจัดเนื้อหาสาระอยางไร นักเรียนจะเรยีนรูจากกระกระทํามากขึ้น มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
การบงชี้ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน มิใชเปนเพียงทําขอสอบไดคะแนนสูงเทานั้น การ
ประเมินผลจากสภาพจริงจะแสดงใหเห็นวานักเรียนทําอะไรไดมากกวาจะบอกวานกัเรียนรูอะไร 

3.4.2 สังคมมนุษยในปจจุบันและอนาคต จะเปนสังคมที่รวมกันเปนกลุมใหญ เปน
สังคมโลก เน่ืองจากความเจริญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คนในสังคมจะมีการแขงขันกันมากขึ้น วถิี
ชีวติของคนในสังคมมีความซับซอนมากขึ้น การจัดการศึกษาแบบใหผูเรียนแยกเปนสวนๆ โดยการ
ทําแบบฝกหัดจากสมุดแบบฝกหัด หรือใบงาน แลวตอบคําถามไมนาจะพอเพียงสําหรับการเตรียม
เยาวชนใหดํารงชีวติในสังคมอยางปกติสขุ ดังน้ันการใหผูเรียนไดสรางงานเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู และการบูรณาการวิชาตางๆ เขาดวยกันเปนโครงการ ภาระ
งาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติปจจุบัน ซ่ึงครูจะตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมดวยการปรบัเปลี่ยนวธิีการสอนและการประเมินผล ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคมดวย ผลงานของนักเรียนเปนหลักฐานทีส่ําคัญที่แสดงถึงความรบัผดิชอบ
ของครูผูสอน 

3.4.3 โดยทั่วไปครมัูกจะมองภาพการสอน การเรียนรูของนักเรียน และการ
ประเมินผลเปนงานที่แยกออกจากกัน โดยครูใหความรูขอมูลตางๆ พอเห็นวานักเรียนเกิดการเรียนรู
แลวจึงทําการประเมินผล ซ่ึงใชวธิีเรียกวาการสอบ ทําใหนักเรียนมีความวติกกังวล ไมมีความสุขใน
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การเรียนเพราะการสอบจะเปนการเนนการจับผิดหาจุดดอยของผูเรียนในขณะเจตนาที่แทจริงของ
การประเมินผล คือ ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีนและการสอนของครู เปนการคนหาจุดดีของ
นักเรียนเพ่ือเสริมสรางผูเรยีนใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังน้ันการประเมินผล การเรียนรู การสอน 
จึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและเกดิขึ้นในเวลาเดียวกัน 

3.4.4 ในการเรียนเพื่อรอบรูน้ัน เม่ือนักเรียนไมผานในจุดประสงคยอยๆ ครกู็ซอม
เสริมดวยวิธกีารตางๆ ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระแกผูสอน ปญหานี้จะหมดไปถาครูจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลจากสภาพจริง  เพราะมีรายงานการแสดงความคดิเห็นตางๆ ของผูเรียนแตละคน 
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่รวมทั้งมีขอมูลยืนยันความสามารถที่แทจริงของผูเรียน เพ่ือแสดง
ใหเห็นวาผูเรยีนสามารถทาํอะไรไดมากกวาจะบอกวาเขารูอะไร แคไหน 

3.5 ข้ันตอนการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปน้ี (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ, 2544: 

1)  
1) กําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายในการประเมินตองสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน 

จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย 
2) กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน 

เชน ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน 
3) กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน ผูเรยีนประเมินตนเอง 

เพ่ือนผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของเปนตน 
4) เลือกใชเทคนคิและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค วิธีการประเมนิ เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม แบบ
สํารวจความคดิเห็น บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ 

5) กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน ประเมินระหวางผูเรียนทาํกิจกรรม ระหวาง
ทํางานกลุม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง/พักกลางวัน ฯลฯ 

6) วิเคราะหผลการวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา
วิเคราะห โดยระบุสิ่งทีว่ิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้ง
ระบวุิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

7) กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวา
ผูเรียนทําอะไรไดสําเร็จ หรือวามีระดับความสาํเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การให
คะแนน อาจจะใหในภาพรวมหรือแยกเปนรายไดสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู 

อาจสรุปไดวา การประเมินตามสภาพจริงเปนขั้นตอนที่ครูและผูเรียนรวมกันกําหนด
ผลสัมฤทธิท์ี่ตองการ โดยวิเคราะหจากหลกัสูตรกลาง กาํหนดกรอบและวิธีการประเมินรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
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3.6 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลจากสภาพจริง 
วิธีการใชประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงอาจใชวิธตีอไปน้ี 

1) การอภิปรายตามวตัถุประสงค 
2) แบบทดสอบมาตรฐาน 
3) แบบทดสอบที่พัฒนาโดยครู 
4) การเขียนบันทึกผลการเรยีนรู 
5) การนําเสนอดวยวาจา 
6) โครงงาน 
7) การปฏิบตัิทดลอง 
8) แฟมสะสมงาน/ผลงาน 
9) การสังเกต 
10) การบันทึก 
11) การสรางสถานการณจําลอง 
12) แบบสอบถาม 
13) แบบสัมภาษณ 
14) บันทึกการเรียนรู หรือการเขียนอนุทิน 
15) ทีมจัดการโดยผูเรียน 
16) ทีมประเมินโดยคร ู
17) การประชุมของผูปกครอง 

จุดเนนของการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
ในการประเมนิการเรียนรูตามสภาพจริง ตองพิจารณาวาประเมินอะไร แลวจึงเลือก

วัตถุประสงคของการประเมินใหสอดคลองกัน การประเมินการเรียนรูมีจุดเนนดังน้ี 
1) การประเมินผลเพื่อวินิจฉยัขอบกพรอง(diagnostic assessment) 
2) การประเมนิการเรียนรูระหวางเรียน(formative assessment) 
3) การประเมินการเรียนรูหลังเรียน(summative assessment) 

ลักษณะสําคญัของการประเมินการเรยีนรูตามสภาพจริง 
มีลักษณะสําคญัดังตอไปน้ี 

1.  เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสามารถทําไดตลอดเวลากบัทุกสถานการณทั้งที่โรงเรียน บาน และชมุชน 

2.  เปนการประเมินที่เนนพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
3.  เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัด 
4.  เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
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5.  เนนคุณภาพของผลงานทีผู่เรียนสรางขึน้ซ่ึงเปนการบูรณาการความรู 
ความสามารถหลายๆ ดานของผูเรียน 

6.  เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง 
7.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 

การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนักเรียน (Performance and Process) มี
วิธีการและเครื่องมือที่ใชหลายประการ เชน 

1) การสังเกต คือ การเฝาดูเด็กตลอดเวลา โดยทั่วไปครูยอมรับวาการสังเกตเด็กเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญในระหวางการสอนของครู ซ่ึงจากการสังเกตของครูจะสามารถเห็นพฤติกรรมของ
เด็กเปนรายบคุคล หรือความสัมพันธระหวางกลุม สะทอนความสามารถในดานความรู ทักษะ 
ความรูสึกและคุณลักษณะครูจะเขาใจไดดีเม่ือเริ่มตนสังเกตเขาและสมารถมองเห็นความเจริญเตบิโต
และพัฒนาการในดานตางๆ ไดชัดเจน โดยการศึกษาขอมูลการสังเกตนําไปสรุปความเห็นเกี่ยวกับ
เด็กได การสังเกตเด็กทําได 2 วิธี คือ 

(1)การสังเกตอยางไมตั้งใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กเม่ือครูอยูทามกลางกลุมนักเรียน
ที่กาํลังทํางานและกิจกรรมตางๆ  

(2) การสังเกตแบบตั้งใจ มีจุดเนนที่จะสังเกตโดยครูมีแบบฟอรมที่ไดเตรียมการไวแลว 
เชน แบบสํารวจรายการ แบบมาตรฐานการประมาณคา การบันทกึพฤติกรรม หรือเตรียมเครื่องมือ
แบบฟอรมอ่ืนๆ 

2) การบันทึกพฤติกรรมเปนขอมูลที่สําคัญในเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นกบั
เด็กในแตละวนัการบันทึกขอมูลอาจจะทําอยางละเอียดหรือยอๆ ก็ได โดยปกติจะเขยีนหลัง
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยนิยมรายงานที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงอยางสั้นกะทดัรัด รวมทั้งสิ่งที่พูด
หรือทําโดยสมาชิกกลุม 

3) แบบสํารวจรายการ เปนเครือ่งมือที่ใชไดรวดเร็วกวาการบันทึกพฤตกิรรม แบบสํารวจ
รายการจะชวยในการบันทกึแบบตั้งใจทีจ่ะดูพฤติกรรม หรือการเรียนรูของเดก็วาเกิดหรือไมเกิด 
แบบสํารวจรายการอาจจะเนนดูที่ความเจริญเติบโต และพัฒนาการหรือจุดประสงคการเรียนรูรวมทั้ง
องคประกอบตางๆ ของหลกัสูตร องคประกอบของแบบสํารวจรายการไดแก คุณลักษณะ ทักษะ 
ความสนใจและพฤติกรรมทีมุ่งหวังตามมาตรฐานของหลักสูตรและผลการเรียนรูในแตละระดับ หรือ
ความคิดรวบยอด  

4) INVENTORIES คลายคลงึกับแบบสํารวจรายการ แตแบบน้ีจะมองภาพรวมมากกวา 
เปนแนวทางที่รองรอยของเหตุการณที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ หรือดูพัฒนาการโดยสังเกตสิ่งที่แสดงออกถึง
พัฒนาการ ซ่ึงแตกตางจากแบบสํารวจรายการในแงที่ไมมีรายขอใดเพียงขอเดียวทีส่ามารถเปน
ตัวแทนแสดงผลสัมฤทธิ์ได แบบสํารวจรายการชี้ใหเห็นความเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู 
แต inventory จะแสดงจุดเดนของความเจริญเติบโต พัฒนาการเรียนรูที่ปรากฏใหเห็น 
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5) มาตราสวนประมาณคา เปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่จะใชบนัทึกการสังเกตก็คือ 
มาตราสวนประมาณคา ซ่ึงตองการใหผูสังเกตคิดคนเกี่ยวกบัความรู ทักษะ ความรูสกึและ
คุณลักษณะในขอบเขตทีส่งัเกต โดยกําหนดใหเปนตวัเลขหรือบรรยายระดับคุณภาพ 

6) การสุมเวลา เปนความพยายามของผูสังเกตหรือครูที่จะบันทึกเหตุการณที่ปรากฏ
หรือไมปรากฏในการเลือกพฤติกรรมในเวลาที่กําหนดแนนอน 

7) การสุมเหตุการณ เม่ือผูสังเกตไดบันทึกเหตุการณบางหัวขอในเหตกุารณที่ปรากฏ 
8) การสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจเดก็แตละคนอยางลึกซึ้ง จากการ

สัมภาษณนักเรียนจะทําใหครูไดขอมูลความรูและประสบการณพ้ืนฐาน ความเขาใจ วิธีการเรียนรู 
ความสนใจ แรงจูงใจ และอ่ืนๆ 

ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ 
(1) ศึกษาขอมูลภูมิหลังของผูถกูสัมภาษณ เพ่ือใหสัมภาษณไดตรงประเด็นและได

ขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น 
(2) เตรียมและจัดลําดับคําถามไวลวงหนา จะทําใหการสัมภาษณมีความตอเน่ืองเปน

ธรรมชาต ิ
(3) ขณะสัมภาษณ ใชวาจา ทาทาง นํ้าเสียงที่อบอุนเปนกนัเอง ทําใหผูถูกสัมภาษณ

รูสึกปลอดภัย และอยากพูด 
(4) ใชคําถามทีเ่ขาใจงาย เปนภาษาพูด และเปนธรรมชาต ิ
(5) อาจใชวิธสีัมภาษณทางออมคือ สมัภาษณจากบุคคลที่ใกลชิด เชน สมัภาษณ

เพ่ือนสนิท ผูปกครอง เปนตน 
9) การตรวจผลงาน การใหทํางานและการตรวจผลงาน เปนการวัดและประเมินที่

สามารถนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการชวยเหลือผูเรยีน และเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเปน
การประเมินทีค่วรดําเนินการตลอดเวลา เชน การตรวจแบบฝกหัด ชิ้นงานหรือผลงานจากการ
ปฏิบตัิโครงการ/โครงงานตางๆ งานเหลานี้ควรมลีกัษณะที่สามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงได 
เชน แบบฝกหัดที่ใหเขียนแสดงความคดิเห็น ใหออกแบบ เขียนแผนภาพ แผนภูมิ การแกปญหา 
เปนตน สิ่งที่ไมควรละเลย คือ ประเมินควบคูไปกับการประเมนิตนเอง คือ ลักษณะนิสยัหรือ
คุณลักษณะทีดี่ในการทํางาน 

ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการตรวจงาน 
โดยปกติครูมักประเมินผูเรยีนทุกคนจากการที่ครูกําหนดชิ้นเดียวกนั ครูควรมีความ

ยืดหยุนการประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น ดังน้ี 
(1) ไมจําเปนตองนําชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานทีผู่เรียนทําไดดี 

และบอกความหมาย/ความสามารถของผูเรียนตามลักษณะทีค่รูประเมินได วิธีน้ีเปนการเนน “จุด
แข็ง” ของผูเรียน นับเปนการเสริมแรง สรางแรงกระตุนใหผูเรียนพยายามผลิตงานที่ดีๆ ออกมามาก
ขึ้น 
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(2) จากแนวคิดตามขอ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแตละคน จึงไมจําเปนตองเปน
เรื่องเดียวกัน เชน ผูเรียนคนที่ 1 งานที่ (ทําไดดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 2, 3, 5 สวน
ผูเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยบิมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 1, 2, 4 เปนตน 

(3) อาจประเมินชิน้งานที่ผูเรียนทํานอกเหนือจากที่ครูกําหนดใหก็ได แตตองม่ันใจวา
เปนสิ่งที่ผูเรยีนทําเองจริงๆ เชน สิ่งประดิษฐทีผู่เรียนทําเองที่บาน และนํามาใชทีโ่รงเรียน หรืองาน
เลือกตางๆ ทีผู่เรียนทําขึ้นเองตามความสนใจ เปนตน การใชขอมูล/หลักฐานผลงานอยางกวางขวาง
จะทําใหครูรูจักผูเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของผูเรยีนตามสภาพที่แทจริงของเขาได
แมนยํายิ่งขึ้น 

(4) ผลการประเมิน ไมควรบอกเปนคะแนนหรือระดับคุณภาพที่เปนเฉพาะตัวเลข
อยางเดียว แตควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย 

10) การรายงานตนเอง เปนการใหผูเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้นๆ หรือตอบ
แบบสอบถามที่ครูสรางขึ้น เพ่ือสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียนทั้งความรู ความเขาใจ วิธคีดิ วิธี
ทํางาน ความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 

11) การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใชสะสมงานของ
ผูเรียนมีจุดประสงค อาจเปนแฟม แผนดิสก อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม 
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนัน้ๆ หรือหลายๆ เรื่อง การสะสมนั้นผูเรยีนมีสวนรวมในการ
เลือกเนื้อหา เกณฑการเลือก เกณฑการตัดสิน ความสามารถ คุณสมบัติ หลักฐานการสะทอนตนเอง 
การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริง เพราะเปนการ
ประเมินผลงานที่ผูเรียนแสดงหรือกระทํา หรือสรางความรูมาดวนตนเอง ลักษณะสําคัญของการ
ประเมิน โดยแฟมสะสมงานวาเปนการประเมินตามสภาพจริง ดังน้ี 

11.1) มีงานและเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 
11.2) ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตอผลงานของตน 
11.3) ผูเรียนสามารถถายโยงการเรียนรูไปสูสภาพชวีติจริง 
11.4) ผูเรียนไดบูรณาการความรูที่มีอยูในการสรางผลงานตางๆ 
11.5) ผูเรียนตองใชความสามารถในการคิดระดับสูง เชน การวิเคราะหหรือสังเคราะห 
11.6) เนนคณุภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น 
11.7) ประเมินความสามารถหลายๆ ดานของผูเรียน เชน ดานภาษา ตัวเลข การใช

กลามเนื้อ การคิดอยางมีเหตุผล เปนตน 
11.8) เนนงานที่มีความหมายตอผูเรียน  

การประเมินกระบวนการและผลผลิตของนักเรียน (Processes and Product) สําหรับ
จุดเนนของการประเมินสภาพจริงจะไมสิ้นสุดที่ผลผลิตเทานั้น แตจะเนนที่กระบวนการที่มีผลตอ
ผลผลติทีไ่ดดวย 
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ภาพประกอบ 3 การประเมินกระบวนการและผลผลติของนักเรียน 
 

3.7 เกณฑการใหประเมิน 
การพัฒนาเกณฑการประเมินที่นิยมใชมากมี 2 วธิ ี

1) เกณฑการใหคะแนนแบบรบูริกส (rubrics scoring) เปนเกณฑที่ตองกําหนด
รายละเอียดใหคะแนนอยางชัดเจนสําหรับทุกตวับงชี้ผลการเก็บรวมรวบขอมูลจะมีความเปนปรนัย
สูง และมีความตรงสูง 

2) เกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) เปนเกณฑที่กําหนด
เปนกลางไมมีรายละเอียดการใหคะแนนอยางชัดเจนในแตละขอมูล สะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยขอมูลที่ไดมีความเปนปรนัยนอยกวาวิธใีหคะแนนแบบรูบริกส 

การใหคะแนนของรูบริกส ก็คือการตอบคําถามวานักเรียนทําอะไรไดสําเร็จหรือวามีระดับ
ความสําเร็จในขั้นตางๆ กัน มี 2 แบบ คือ 

1. การใหคะแนนเปนภาพรวม คือ การใหคะแนนงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยดูภาพรวมของ
ชิ้นงานวามีความเขาใจความคิดรวบยอด การสื่อความหมาย กระบวนการที่ใชและผลงานเปน
อยางไร แลวเขียนอธิบายคณุภาพของงานหรือความสาํเร็จของงานเปนชิ้นๆ   โดยอาจจะแบงระดับ
คุณภาพตั้งแต 0 - 4 หรือ 0 - 6 สําหรับในชั้นตนการใหคะแนนรบูริกสอาจจะแบงวธิีการใหคะแนน
หลายวธิ ี

การปฏิบัติงาน 
(Performance) 

ผลผลิต 
(Product) 

กระบวนการ 
(Process) 

การเรียนรูตามสภาพจริง 
(Authentic learning) 

การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
(Authentic assessment) 
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2. การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ เพ่ือใหการมองคุณภาพงานหรือความสามารถ
ของนักเรียนไดอยางชัดเจน จึงไดมีการแยกองคประกอบของการใหคะแนน และอธิบายคุณภาพของ
งานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยทัว่ไปแลวจะมีการแยกองคประกอบของงานเปน 4 ดาน คือ 

2.1) ความเขาใจในความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง เปนการแสดงใหเห็นวานกัเรียน
เขาใจในความคิดรวบยอด หลักการในปญหาที่ถามกระจางชัด 

2.2) การสื่อความหมาย สื่อสาร คือ ความสามารถในการอธิบาย นําเสนอ การ
บรรยาย เหตผุล แนวคิด ใหผูอ่ืนเขาใจไดดีมีความคิดสรางสรรค 

2.3) การใชกระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใชยุทธวิธีกระบวนการที่นําไปสู
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4) ผลสําเรจ็ของงาน ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงาน หรืออธิบายที่มาและ
ตรวจสอบผลงาน 

สรุปไดวา การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัตใินสถานการณจริง โดยเนนใหนักเรียนไดแสดง
พฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ ตามความสามารถ และดึงเอาความคิดขั้นสูง ความคิด
ซับซอน และทักษะการแกปญหาออกมาได โดยมีเครื่องมือและวิธีการใชหลายประการ เชน แบบ
บันทึกพฤติกรรม แบบสํารวจรายการ แบบสัมภาษณ แฟมสะสมงาน โครงงาน เปนตน และมีการให
คะแนนแบบรบูริกส ซ่ึงเปนเกณฑทีต่องกําหนดรายละเอียดใหคะแนนอยางชัดเจนสําหรับทุกตวับงชี ้
มี 2 แบบ ไดแก การใหคะแนนเปนภาพรวม และ การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ 

 

4. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
4.1 ความหมายของการแกปญหา 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตสถาน “ปญหา” หมายถึง ขอสงสัย ความสงสัย สิ่งเขาใจ
ยาก สิ่งที่ตนไมรู หรือคําถาม อันไดแก โจทยในแบบฝกหัด หรือ ขอสอบเพื่อประเมินผล เปนตน 

การแกปญหาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองใชในชวีติประจําวัน คนทุกคนจึงเปนนักแกปญหา 
แตมิไดหมายความวาทุกคนจะเปนนักแกปญหาที่ดี หรือรูวิธีในการแกปญหาในบางครั้งเม่ือเกิด
ปญหาหรือความยุงยากขึ้น คนบางคนอาจจะแกปญหาดวยการเลอืกทางออกแรกที่เกิดขึ้น หรือ
ทางออกที่งายที่สุด ซ่ึงอาจจะไมใชทางเลือกที่ใหผลดีที่สุดในแกปญหา เพ่ือใหไดผลดีที่สุดนั้น ควร
จะมีความรูในการแกปญหาและไดรับการฝกหัดในการแกปญหานอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ 
อีกดวย เชน ระดับเชาวปญญา การเรียนรู การรูจัก การคิดแบบมีเหตุผล ประสบการณเดิม เปนตน 

เกเออร (Gaier. 1953: 138 - 141) ไดใหความหมายเกี่ยวกบัการแกปญหาวา ในการ
แกปญหานั้นจําเปนตองอาศัยขอเท็จจริง แตขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอในการ
แกปญหา จําเปนตองรูจักสงัเกตพิจารณาคัดเลือกหาแนวทางทีเ่ปนประโยชนตอการแกปญหา การ
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สอนที่บอกแนวทางและขอเท็จจริงในการแกปญหานั้น ไมสามารถชวยใหผูสามารถแกปญหาได ควร
ฝกใหนักเรียนรูจักสังเกตและคิดหาทางออกในการแกปญหาดวยตนเอง 

พะยอม ตันมณี (2524: 42) ไดกลาวถงึการแกปญหาวา ตองอาศยักฎที่ไดเรียนรูไปแลว
ชวยแกปญหาที่คนพบ การแกปญหาอาจแกไดโดยการสอน โดยการบอกวธิีให อยางไรก็ตาม
สวนประกอบที่ชวยในการแกปญหาก็คือ การใชกฎทีไ่ดเรียนรูไปแลว ดังน้ัน การแกปญหาก็คือ
กระบวนการซึ่งผูเรียนดึงสิ่งที่เรียนรูไปแลวมาใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

วิธีการตางๆ ในการแกปญหามักแตกตางกันออกไป แลวแตประสบการณของผูเรียนและ
สภาพการณของปญหาที่เกิดขึ้น ดังน้ี 

1. การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมแบบเดียว 
2. การแกปญหาแบบลองผดิลองถูก 
3. การแกปญหาโดยเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
4. การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

สําหรับการแกปญหาโดยวธิีวทิยาศาสตร การแกปญหาในระดับน้ีถือวา เปนระดับที่สูงสุด
และใชไดผลทีสุ่ด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่ยุงยาก ซับซอน การแกปญหาดวยวิธีน้ี
จะตองอาศัยองคประกอบตางๆ 

4.2 ข้ันตอนในการแกปญหา 
การสอนใหคิดแกปญหาหรือกระบวนการแกปญหา มีผูศึกษาและเสนอวิธีการแกปญหาไว

หลายแบบ แตละคนก็มีแนวคิดแตกตางกันไป เชน การลองผิดลองถูก    ซ่ึงเปนการแกปญหาแบบ
เดาสุมและอาจจะไมไดผลอยางเต็มที่ การคิดแกปญหาจึงตองอาศัยหลักการทางวทิยาศาสตร  ดังที่
มีผูเสนอแนวคิดโดยการอาศัยหลักการของคนหลายคนดังน้ี 

 
รศนา อัชชะกจิ (2537:15) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาดังน้ี 

1. พิจารณาปญหา โดยอาศัยการสังเกต ผูเกี่ยวของจําเปนตองศึกษาและพิจารณา
อยางละเอียดลึกซึ้ง การรับรูในปญหาของมนุษยมีลําดบัดังน้ี 

1.1 เผชิญปญหา ในครั้งแรกที่ประสบกบัสภาพเหตุการณ ซ่ึงยอมรับวาเปน
ปญหากวางคนทั่วไปเห็นไดโดยงาย 

1.2 คนแหลงปญหา เปนชวงเวลาของการวิเคราะห แยกแยะรายละเอียด ซ่ึง
จําแนกวาสวนใดควรเปนปญหาที่แทจริง ในบางครั้งการทําเชนนี้จะทําใหพบปญหามากมาย
หลากหลายปญหา  

1.3 พบปญหา ในกรณีที่พบปญหาหลายปญหา การเลือกวาปญหาใดควรให
ความสนใจมากเปนอันดับแรก จะตองพิจารณาโดยศึกษาเปรียบเทยีบดังน้ี 

1.3.1 ความสําคัญของปญหา 
1.3.2 ความเรงดวนของปญหา 
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1.3.3 ปมปญหา 
1.3.4 ความละเอียดลึกซึ้งกวางไกลของปญหา 
1.3.5 การแกไขปญหามีโอกาสเปนไปไดมากหรือนอย 
1.3.6 ประเภทของผูรับผิดชอบในการแกปญหา 

2. ตั้งสมมตฐิานจากประสบการณเดิมตางๆ  เม่ือไดปญหาแลวตองพยายามหา
สมมติฐาน ซ่ึงตามปกติ หน่ึงปญหาจะมีสมมติฐานเพียงหน่ึง  ถาหลายปญหาก็มีหลายสมมตฐิาน 
สมมติฐานตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจน เพ่ือใหเขาใจงาย 

3. ทดสอบสมมตฐิาน โดยคงสมมติฐานทีถู่กไว แตถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิ้งไว 
ยอนกลับไปพจิารณาปญหาแลวตั้งสมมตฐิานขึ้นใหม 

4. นําสมมติฐานที่ดีที่สุดไปใช อาจะเปนการใชทั้งหมด หรือประยุกตไปใชเฉพาะ
บางสวนที่เหมาะสมกับสภาพปญหา 

5. การกําหนดวัตถุประสงคเปนขั้นตอนทีส่ําคัญสําหรับการดําเนินงานทุกประเภท
เพราะวตัถปุระสงค หมายถงึ ขอมูลที่แสดงคุณคาที่ดีมีประโยชน เปนผลทางดานบวกของการ
ดําเนินงานพรอมทั้งกําหนดขนาดและปรมิาณงาน กลาวไววาการกําหนดวัตถปุระสงคเปน
สวนประกอบที่สําคัญ สําหรับกระบวนการแกปญหาและกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอน 

6. บทบาทของผูแกปญหา การกําหนดบุคคลผูดําเนินการแกปญหานับเปน
สวนประกอบสําคัญประการสุดทายสําหรับขั้นระบุปญหาเพราะถาระบุกวางเกินไปวาใครก็แกได 
หรือผูแกไขตองเปนคนที่มีตําแหนงและอํานาจสูงสุดเทานั้นปญหาที่กําหนดดังกลาวจะไมมีโอกาส
แกไข 

บรูเนอร (Bruner. 1965: 123-127) ไดศึกษาวธิกีารแกปญหาและไดสรุปวา การคิด
แกปญหาของบุคคลนั้นตองการกลไกแหงความสามารถในการอางอิง และจําแนกประเภทของสิ่งเรา
ประสบการณการรับรูตางๆ ก็เปนปจจัยทีส่ําคัญอยางยิ่งของกระบวนการจัดประเภทที่จะนําไปสูการ
ตอบสนองในขั้นสุดทาย ซ่ึงขั้นตอนตางๆ ในการคิดแกปญหามีดังน้ี 

1. ขั้นรูจักปญหา (Problem Isolation) เปนขั้นที่บคุคลรับรูสิ่งเราที่ตนกาํลังเผชิญอยูวา
เปนปญหา 

2. ขั้นแสวงหาหนทางแกไข (Search for Cause) เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายาม
อยางมากในการระลึกถึงประสบการณเดิม 

3. ขั้นตรวจสอบความถูกตอง (Confirmation Check) กอนที่จะตอบสนองในลักษณะ
ของการจัดประเภทหรือแยกโครงสรางของเนื้อหา 

4. การตัดสินตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา 
บลูม (Bloom. 1972: 122) ไดเสนอขั้นตอนการคิดแกปญหาดังน้ี 

ขั้นที่ 1 เม่ือผูเรียนไดพบปญหาผูเรยีนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของกับปญหา 
ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หน่ึงมาสรางรูปแบบของปญหามาใหม 
ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปญหา 
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ขั้นที่ 4  การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการทีเ่หมาะสมกับปญหา 
ขั้นที่ 5  การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
ขั้นที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 

จากขั้นตอนการแกปญหานี้ บลูม ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา ความสามารถทางสมองที่
นํามาใชแกปญหา โดยในขัน้ที่ 1-4 เปนสวนของการนําไปใช ขั้นที่ 5-6 เปนสวนของความเขาใจ 
และในขั้นที่ 3 เปนสวนของความสามารถในการวิเคราะหปญหา ซ่ึงเปนความสามารถทางสมอง
อยางหนึ่ง ที่นํามาใชในกระบวนการคิดแกปญหา 

เวียร (Weir. 1974: 18) ไดเสนอขั้นตอนในการคิดแกปญหาไว หรือแนวทางในการคิด
แกปญหา ในการปฏิบตัิที่ทาํใหสามารถกาํหนดระยะเวลาและวธิีการทํางานที่แนนอนไดก็คือ 

1. ขั้นระบปุญหา หรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา หมายถึง ความสามารถในการ
บอกปญหาจากสถานการณที่กําหนด 

2. ขั้นนิยามสาเหตุของปญหา หมายถึง ความสามารในการบอกสาเหตทุี่แทจริงที่
เปนไปไดของปญหาจากสถานการณที่กําหนด 

3. คนหาแนวทางแกปญหาหรือตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการ
แกปญหาใหสอดคลองกับสาเหตุของปญหามากที่สุด แลวสรปุออกมาในรูปสมมติฐานเพื่อคาดคะเน
คําตอบหรือเสนอรูปแบบการคนควาและทดลองเพื่อหาคําตอบ 

4. พิสูจนวิธีแกปญหาหรือผลลพัธที่ไดจากการแกปญหา หมายถึง ความสามารถใน
การอภิปรายที่เกิดขึ้นหลังจากการใชวธิกีารแกปญหาวาผลที่เกิดขึน้จะเปนอยางไร 

สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ตองอาศัยวิธทีาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงถือวาเปนระดับที่สูงสุดและใชไดผลที่สดุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่
ยุงยาก ซับซอน การแกปญหาดวยวธิีน้ีจะตองอาศัยองคประกอบตางๆ โดยเวียรไดเสนอขั้นตอนไว 
4 ขั้นตอน 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
กมล เฟองฟุง (2534) ไดศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโครงงาน
วิทยาศาสตร โดยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรที่เรียน โดยครูเปนผูสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร โดยมีกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแกกลุมการทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลอง 
22 คาบ ทําการทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทําการทดสอบหลงัเรียน 1 คาบ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนการสอนโดยใชชดุกิจกรรมฝกทําโครงงานวทิยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และ
ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
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วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2540) ไดศกึษา ผลการใชชุดสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรู
วิทยาศาสตรในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและบคุลิกภาพ
นักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร สูง ปานกลาง และต่ํา กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2540 จํานวน 120 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตามระดับชั้น โดยกลุมทดลองไดรับการสอน
โดยใชชุดสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
กิจกรรมวิชาวทิยาศาสตร ใชเวลาในการทดลองทั้งหมด 18 คาบ ผูวจัิยดําเนินการทดลองดวยตนเอง 
โดยใชแบบแผนการทดลอง แบบ Factorial Design แบบ 2 x 3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) 
แผนการสอนโดยใชชุดสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูวิทยาศาสตรกับการสอนโดยแบบฝกกิจกรรม
วิชาวิทยาศาสตร 2) ชุดสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 3) แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4) แบบวัดบคุลกิภาพนักวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนโดยใชชุดสงเสริมศกัยภาพทางการเรียนรูวทิยาศาสตรกบัการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรม
วิชาวิทยาศาสตรมีความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 2) การสอนกับระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร สูง ปานกลาง และต่ํา 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3) 
การสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไมมีปฏิสัมพันธกันตอความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชดุสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับแบบฝกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตรมีบคุลิกภาพนักวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร สูง ปานกลางและ
ต่ํา มีบุคลกิภาพนักวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 6)การสอนกับระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ไมมีปฏิสัมพันธกันตอบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร 

รัชฎาพร ชูสกลุ (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชการสอนโดย
วิทยาศาสตรเพ่ือปวงชน กบัการสอนตามแผนการสอนของกรมวิชาการ โดยมี 2 กลุม ไดแก กลุม
การทดลองที่ใชการสอนโดยวิทยาศาสตรเพ่ือปวงชน และกลุมควบคุมใชการสอนตามแผนการสอน
ของกรมวิชาการ พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนวทิยาศาสตรเพ่ือปวงชน กับนักเรยีนที่ไดรับการ
สอนตามแผนการสอนของกรมวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร หลังไดรับการสอนสูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 และมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนตามแผนการ
สอนโดยวิทยาศาสตรเพ่ือปวงชน มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตาม
แผนการสอนของกรมวิชาการ 
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รุงชีวา สขุดี (2531) ไดศึกษาผลของการฝกออกแบบการทดลองในการสอนวิทยาศาสตร
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมี 2 กลุมไดแกกลุมการทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมการทดลองไดรับ
การสอนโดยมีการฝกออกแบบ และกลุมควบคุมรับการสอนโดยไมมีการฝกออกแบบการทดลอง 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยมีการฝกออกแบบการ
ทดลองกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมมีการฝกออกแบบการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยมีการ
ฝกออกแบบการทดลองกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมมีการฝกออกแบบการทดลองปรากฏวา 
นักเรียนสองกลุมมีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังการสอนสูงกวากอนการสอน 

วัชรี เลี่ยนบรรจง (2539) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรม
แกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู โดยมี 2 กลุมไดแกกลุมการทดลองและกลุม
ควบคุม จํานวนหองเรียนละ 35 คน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรมการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการวจัิยพบวาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรม
แกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
และ ความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือคร ู แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 

เชอรมัน (Sherman. 1977) ไดศึกษาคาสหสัมพันธภายในคุณลกัษณะ 3 อยางในการ
แกปญหา คือ ในการเตรียมพรอมของการแกปญหา ความสามารถในการเสนอวิธีแกปญหาและ
ความสามารถในการประเมนิผลการแกปญหา กลุมตวัอยางทีศ่ึกษาวิจัยเปนนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา จํานวน 127 คน หญิง 66 คน ชาย 61 คน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการเสนอวิธแีกปญหาและความสามารถในการประเมนิผลการแกปญหา 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

5.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงาน 
กาญจนา ฉัตรศรตีระกลู (2544) ไดศึกษาการเปรยีบเทียบความสามารถในการเขียนเคา

โครงของโครงงานภูมิปญญาไทย การคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทางวทิยาศาสตร
กับการสอนแบบสบืเสาะโดยมีกลุมตวัอยาง 2 กลุม จํานวนกลุมละ 30 คน กลุมที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทางวทิยาศาสตรและ กลุมที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะใชเวลาในการทดลอง 16 คาบ ทําการทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทําการทดสอบหลังเรียน 
1 คาบ ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการเขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทย และการ
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คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงาน
ภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรกับนักเรยีนกลุมที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ.01โดยนักเรียนที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทาง
วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
เขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรสูงกวานกัเรียนที่สอนแบบสบืเสาะ 

กิติภูมิ เลิศกิตติกลุโยธิน (2550) ไดศกึษาความสามารถในการแกปญหาและความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีกลุมตัวอยาง 1 กลุม ใชเวลาในการทดลอง 13 ชั่วโมง ทาํการทดสอบกอน
เรียน 1 ชั่วโมง และทําการทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ.01 และนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 

เมสัน (Mason. 1991) ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของโครงงานวิทยาศาสตรที่
ครูเปนผูริเริ่มและนักเรยีนเปนผูริเริ่ม” กลุมตวัอยางเปนนักเรียนระดับ 7 และ 8 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเมืองออตตาวา จํานวน 285 คน ผูวิจัยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 
ครูเปนผูกําหนดโครงงานใหนักเรียนทํา กลุมที่ 2 นักเรียนเปนผูเลือกทําโครงงานเองกลุมที่ 3 กลุม
ควบคุมซ่ึงไมตองทําโครงงานวิทยาศาสตรดําเนินการทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห   ผลการวิจัยพบวา   
1)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีผลทางบวกของนักเรียนทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 2)การทําโครงงานวทิยาศาสตรมีผลทางบวกเลก็นอยตอเจตคติทางวทิยาศาสตร
ของนักเรียนชาย 3) โครงงานวิทยาศาสตรที่ครูเปนผูกําหนดใหนักเรียนทํามีความสําเร็จและสมบูรณ
มากกวาโครงงานวิทยาศาสตรที่นักเรียนเปนผูเลือกทําเอง 

5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินตามสภาพจริง 
กชรัตน วิกล (2550) ไดศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนแบบสบืเสาะควบคูการ

ประเมินตามสภาพจริง เรื่องการแยกสารและสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยเลือกกลุมตัวอยางมา 2 กลุม ดําเนินการเลือกและจัดกลุมโดยวิธีจัดกลุมใหเทาเทียมกนั โดย
จับคูนักเรียนที่มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนการทดลองใกลเคียงกันมาทีละคู แลวจับ
ฉลากเปนกลุมที่ 1 และ 2 โดยกําหนดกลุมละ จํานวน 18 คน และกลุมที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสบืเสาะควบคูการประเมินตามสภาพจริง และกลุมที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะ
ควบคูการประเมินแบบเดิม พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะควบคูการประเมิน
ตามสภาพจริง มีประสิทธผิลการเรียนรูดานพัฒนาการผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการมีสวนรวมใน
การเรียนรูสูงกวานักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะควบคูการประเมินแบบเดิม 
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จารึก สกุลเจริญโชค (2550) ไดศึกษาผลของการใชกจิกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการ
สรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ที่มีตอศักยภาพทางการเรียนรูวทิยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกลุมตวัอยางจํานวน 1 หองเรียน จํานวน 50 คน ซ่ึงเลือก
มาโดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการสมมติฐาน ไดแก 1) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3) 
แบบประเมินคุณลักษณะจติพิสัย เครื่องมือประเมินตามสภาพจริง ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง 2) แบบประเมิน
กิจกรรมการปฏิบัติการทดลอง 3) ใบงาน 4) แบบประเมินกิจกรรมการแกปญหา 5) แบบประเมิน
การสืบคนขอมูล 6) แบบประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุม 7) แบบบันทึกการสัมภาษณ 8) แบบ
ประเมินแฟมสะสมงาน พบวาการใชกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการสรรคสรางความรู
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลางและต่ํา มีศักยภาพ
ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรสูงขึ้นในแตละชวงระยะ และ ศักยภาพทางการเรียนรูวิทยาศาสตรดาน
ความรู ดานทักษะและกระบวนการและดานคุณลักษณะจิตพิสัย ของนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สูง ปานกลางและต่ํา หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

ไพรซ (Price. 1998) ไดศึกษาผลการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียนของโรงเรียน
สําหรับเด็กอายุประมาณ 9-13 ป ในประเทศอังกฤษ โดยการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ 
เพ่ือตรวจสอบความหมายของการประเมิน และศึกษาผลการเรียนรูและความสําเร็จของนักเรยีนที่ใช
นวัตกรรมหรือรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง โดยใหนักเรียนฝกทักษะการแกปญหาที่พวกเขา
ตองการในโลกแหงความเปนจริง การศกึษาครั้งน้ีใชกลุมตวัอยางเปนนักเรียนทีเ่รียนอยูในโรงเรียน
เคนเนดี้ที่มีอายุประมาณ 9-13 ป ซ่ึงไพรซก็เปนครูผูสอนนักเรียนกลุมตวัอยางกลุมน้ีดวยโดยใชการ
ทดสอบตามสภาพจริงในการศึกษาสภาพ และประวตัิของครอบครัว และบทบาทที่แสดงในชั้นเรียน 
ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา หลังจากนกัเรียนไดเรียนรูและสรางสมุดภาพเกี่ยวกบัครอบครัวดวยตนเอง
แลวสามารถนาํการประเมินตามสภาพจริงไปปฏิบตัิ และบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ี เรื่องผลของการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
2.  กระบวนการทดลอง 

2.1 แบบแผนการทดลอง 
2.2 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
2.3 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
2.4 แผนการจัดกระบวนการทดลอง 

3.  การสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงและการหาคณุภาพ 
3.1 เครื่องมือที่ใชวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. วิธีดําเนินการทดลอง 
5. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย 

สํานักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ซ่ึงมี จํานวน
หองเรียน 3 หองเรียน และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 90 คน โดยมีการจัดหองเรียนแบบคละ
ความสามารถของนักเรียน 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที4่ โรงเรียนวัดเปา

โรหิตย สํานักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 
หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงายจาก 3 หองเรียน 
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2.  กระบวนการทดลอง 
2.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึง่การทดลอง (Quasi – Experimental Designs) ผูวิจัยไดใช

แบบ One-Group Time Series Design โดยมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง มีตัวแปรอิสระ 1 
ตัว คือ การจดักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร โดยดําเนินการทดลองสองระยะ แตละระยะมีแบบ
แผนการทดลองดังน้ี 

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุมทดลอง สอบกอน การจัดกิจกรรม
โครงงาน

วิทยาศาสตรตาม
สาระการเรียนรู 

สอบหลัง การจัดกิจกรรม
โครงงาน

วิทยาศาสตรตาม
ความสนใจ 

สอบหลัง 

E T1 X T2 X T3 

  
  เม่ือ  E แทน กลุมทดลอง 

  X แทน การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
  T1 แทน การสอบกอนการทดลอง 
  T2 แทน การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตาม 
    สาระการเรียนรู 
  T3 แทน การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตาม 
    ความสนใจ 
 
2.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระยะเวลา 2 สัปดาห เวลา 13 ชั่วโมง 

โดยชี้แจงวิธีประเมินและทดสอบกอนทดลอง 1 ชั่วโมง ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 10 ชั่วโมง 
และทดสอบหลังการทดลอง 2 ชั่วโมง 

2.3 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
เน้ือหาที่ใชในการทดลองครัง้น้ีเปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 ตามหลักสตูรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เรื่องดินและหินในทองถิ่นซึ่งประกอบดวยหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1) ดินและหินในทองถิ่น 
2) ลักษณะของหินและดิน 
3) ประโยชนของหินและดิน 
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2.4 แผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแบบการ

ทําโครงงานตามแนวทางของ Ribe & Vidal (1993:18) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดนํา
ความรู หลักการ ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาที่นักเรยีนสนใจ ศึกษา คนควา และลงมือปฏบิตัิดวย
ตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคาํปรึกษาแนะนําแก
นักเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว การดําเนินการเรียนการสอนจะใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา 
คนควาระดมสมอง ศึกษาใบความรูและอ่ืนๆ ครูจะเปนผูตรวจสอบความรูใหม ซ่ึงการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรในครัง้น้ี มีแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ตามขั้นตอนของ Ribe & 
Vidal (1993:18) ดังน้ี 

1) ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน (Creating a Good Atmosphere) เปนขั้นเตรียม
ความพรอมใหสมาชิกในกลุมทํางานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในการทํางาน  

2) ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เปนขัน้ของการ
สรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ในอันที่จะปฏบิตัิงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนสนใจ 
ซ่ึงอาจใชการระดมสมอง ใชดนตรี เพ่ือนําความรูสึกของผูเรียน ใหเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

3) ขั้นเลือกหัวขอ (Selecting the Topic) เปนขั้นของการเจรจาและสังเคราะหขอมูล
ตางๆ เพ่ือประมวลเปนหัวเรื่องของโครงงาน 

4) ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) 
เปนขั้นวางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะหขั้นตอนการทํางานจัดเตรียมอุปกรณ 
เปนตน 

5) ขั้นลงมือปฏิบตัิงานตามหวัเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) 
เปนขั้นดําเนนิการตามโครงรางของโครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม 

6) ขั้นรายงานผลการปฏิบตัิงานสูชั้นเรียน (Reporting to the Class) เปนขั้นถาย
โยงความคิดความรูสึกสูชั้นเรียน อาจเปนการรายงานดวยการพูดหรอืการเขียน 

7) ขั้นกระบวนการยอนกลับ (Processing Feedback) เปนขั้นตอนการยอนกลับ 
 
การจัดกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในครั้งนี้ ผูวิจยัไดดําเนนิการสอบวัดความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาพื้นฐานความรูของ
นักเรียน หลังจากนั้นทําการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิ้น 2 ระยะ โดยระยะที่หนึ่ง ผูวจิัยได
จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู โดยผูวิจยัไดจัดหนวยการเรียนรูเร่ือง ดินและหิน
ในทองถ่ิน ซ่ึงเนื้อหาสาระเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชวงชั้นที่ 2 โดยเริ่มตั้งแตการสรางบรรยากาศในชัน้เรียน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่จะทําใหนักเรยีนมีความเปน
อันหนึ่งอันเดยีวกัน การกระตุนใหเกดิความสนใจ เปนการสรางความสนใจใหเกดิกับผูเรียน การเลือก
หัวขอ เปนการสังเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อนํามาเปนหวัเร่ือง การสรางโครงรางของโครงงาน ทําให



 38 

นักเรียนไดวางแผนและกําหนดขอบเขตของการทําโครงงาน การลงมือปฏิบัติตามหัวเร่ือง นกัเรียน
ทํางานตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวในขัน้ตอนการทําโครงรางของโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติ 
ซ่ึงนักเรียนจะเปนผูนําเสนอหนาชั้นเรยีนทีละกลุม และกระบวนการยอนกลับ ในขัน้ตอนตางๆ นกัเรียน
จะไดทาํใบกจิกรรม เพื่อเปนการฝกในเรื่องตางๆ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดกําหนดไว โดยใน
ระหวางการจดักิจกรรมผูวจิยั ไดทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยการใชแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีของเวียร มีทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 
ดานความสามารถในการบอกปญหา ดานความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริง ดานความสามารถ
ในการหาวิธีการแกปญหา ดานความสามารถในการอภปิรายผลที่เกิดขึ้น หลังจากนักเรียนทํากิจกรรม
ในระยะที ่ 1 แลว นักเรยีนจะทําแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกีย่วกับการทําโครงงาน แบบสะทอน
ความคิดเหน็ของเพื่อนนักเรียนเกีย่วกับการทําโครงงาน และแบบประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง 
แบบประเมินแฟมสะสมงานโดยเพื่อน และผูวิจัยจะทําการประเมินผลของโครงงาน และแบบประเมิน
แฟมสะสมงานโดยครู  หลังจากนัน้นักเรยีนจะทาํการสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง ในระยะที่สอง ผูวิจยัไดจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ โดยใหนักเรยีนไดมีโอกาสในการศึกษาจากเรื่องที่
นักเรียนสนใจ ที่มีในทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงขั้นตอนการทําจะเหมือนกับการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู คือเร่ิมตัง้แตการสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน การกระตุนใหเกิดความ
สนใจ การเลือกหัวขอ การสรางโครงรางของโครงงาน การลงมือปฏิบัติตามหัวเร่ือง การรายงานผลการ
ปฏิบัติ และกระบวนการยอนกลับ โดยนกัเรียนทําใบกจิกรรม แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับ
การทําโครงงาน แบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเกีย่วกับการทําโครงงาน และแบบประเมิน
แฟมสะสมงานของตนเอง แบบประเมินแฟมสะสมงานโดยเพื่อน และผูวิจยัไดสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม ตามแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบประเมินผลของ
โครงงาน และแบบประเมินแฟมสะสมงานโดยครู หลังการจัดกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความ
สนใจ นกัเรียนจะทําการสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง และหลังการทดลองระยะที่ 1 โดยไดแสดงขั้นตอนการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ดังแผนภาพตอไปนี ้
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ภาพประกอบ 4  ขั้นตอนการจดักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

สอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
กอนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ระยะที่หน่ึง
- ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน 
- ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ 

- ขั้นเลือกหัวขอ 

- ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน 

- ขั้นลงมือปฏิบตัิงานตามหวัเรื่อง 
- ขั้นรายงานผลการปฏิบตัิงานสูชั้นเรียน 

- ขั้นกระบวนการยอนกลับ 

สอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
หลังการทดลองการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู 

สอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
หลังการทดลองการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ระยะที่สอง
- ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรยีน 
- ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ 

- ขั้นเลือกหัวขอ 

- ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน 

- ขั้นลงมือปฏิบตัิงานตามหวัเรื่อง 
- ขั้นรายงานผลการปฏิบตัิงานสูชั้นเรียน 

- ขั้นกระบวนการยอนกลับ 

แตละระยะของโครงงานแต
ละรอบ ทําการประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
โดยใชเครื่องมือดังน้ี 
- ใบกิจกรรม 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
- แบบสะทอนตนเองของ
นักเรียนเกี่ยวกับการทํา
โครงงาน 
- แบบสะทอนความคิดเห็น
ของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกับ
การทําโครงงาน 
- แบบประเมินผลโครงงาน 
- แบบประเมินแฟมสะสม
งาน 
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จัดทําโครงสรางกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
วางแผน ออกแบบ และจัดทําโครงสรางกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงมีทัง้หมด 8 

แผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
หนวยการเรียนรูที่ 1 หินและการเปลีย่นแปลง 
แผนที่ 1 หินมีลักษณะอยางไร 
  นักธรณีจําแนกหินอยางไร 
แผนที่ 2 หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร 
แผนที่ 3 นักเรียนสามารถปฏิบตัติามแผนที่กําหนดได 
แผนที่ 4 การรายงานหนาชั้น 
แผนที่ 5 ดินในทองถิ่นของเราปลูกพชือะไรบาง 
แผนที่ 6 เราชวยกันบํารุงรักษาดินในทองถิ่นไดอยางไร 
แผนที่ 7 นักเรียนสามารถปฏิบตัติามแผนที่กําหนดได 
แผนที่ 8 การรายงานหนาชั้น 
ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม 10 ชั่วโมง เปนเวลา 2 สัปดาห ดังแสดงตัวอยางในตาราง 2 
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ตาราง 2 แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร หนวยที่ 1 หินและการเปลี่ยนแปลง 

ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

- 1 ทดสอบกอนการ
ทดลอง 

เพื่อเก็บขอมูลกอน
ดําเนินการทดลอง 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

 - - 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.2 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.3 -  - 

1 1 1.ขั้นสราง
บรรยากาศในชั้น
เรียน 
2.ขั้นกระตุนให
เกิดความสนใจ 
 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร  
2. สามารถบอกขั้นตอนการ
ทําโครงงานได 
3. เพื่อใหนักเรียนอธิบาย
สวนประกอบของโลกได 
4.อภิปรายและบอกไดวาหนิ
เปนสวนประกอบของโลกที่
มีมากที่สุด 
5.นักเรียนมีความพรอมใน
การทํางานกลุม และมีความ
สนใจในการทีจ่ะปฏิบตัิงาน 

1. ครูนําตวัอยางโครงงานมาใหนักเรียนดู 
และสนทนากับนักเรยีนเกีย่วกับการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร (10 นาที) 
2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมละ 4 - 5 คน เพื่อ
เตรียมความพรอมในการทํางานกลุม 
3. นักเรียนรวมกนัอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นวา สวนประกอบใดของโลกมีมาก
ที่สุด (10 นาที) 
4. ทําใบกิจกรรมที่ 1.1 (15 นาที) 
5. ครูติดภาพโปสเตอรรูปโลกในอวกาศแลว
ทบทวนเรื่องโลก เพื่อปลุกเราความสนใจ 
และเชื่อมโยงสาระการเรียนรู (10 นาที) 
6. ทําใบกิจกรรมที่ 1.2-1.3 (15 นาที) 
 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
บอกสาเหตุทีแ่ทจริง 

 - - 
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ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

ใบกิจกรรมที่ 1.4 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.5 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.6 -  - 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
ระบุปญหา 

 - - 

2 1 1.ขั้นเลือกหัวขอ 
 

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
กําหนดหัวขอในการทํา
โครงงานได 

1. ครูใหความรูวา โลกเปนดาวเคราะห
ประเภทดาวเคราะหหินและใหนักเรียน
ระดมความคดิ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
หาวิธีการแกปญหา 

 - - 

3 1 ขั้นลงมือ
ปฏิบตัิงานสูชัน้
เรียน 

นักเรียนสามารถปฏิบตัติาม
แผนที่ไดวางไวได 

1. ใหนักเรียนทบทวนขั้นตอนการทํางาน
โครงงานวิทยาศาสตร 
2. นักเรียนลงมือปฏิบัตติามขั้นตอนที่ได
วางไว โดยครใูหนักเรียนสํารวจแหลงหิน 

ใบกิจกรรมที่ 1.7 -  - 



 35 

ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

3 
ตอ 

   พรอมทั้งวาดแผนที่สํารวจ โดยกําหนดทิศ
ในแผนผังดวยการใชเข็มทศิ พรอมทั้งบอก
ขนาดพื้นที่บรเิวณที่สํารวจ 
3. เก็บตวัอยางหินในบริเวณที่สํารวจคนละ 
1 - 2 กอน บันทึกลักษณะตางๆ 
4. ทําในใบกิจกรรมที่ 1.7 

 

   

ใบกิจกรรมที่ 1.8 -  - 
แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
อภิปรายผล 

 - - 

4 2 1.ขั้นรายงานผล
การปฏิบตัิงานสู
ชั้นเรียน 
2.ขั้นกระบวนการ
ยอนกลับ 

1.นักเรียนสามารถเขียน
รายงานโครงงานได 
2.นักเรียนสามารถนํามา
เสนอหนาชั้นเรียนได 
3.นักเรียนสามารถบอก
ปญหาที่ไดจากการทํางาน
ได 

1. พรอมทั้งกําหนดเวลาในการนําเสนอ ไม
เกินกลุมละ 10 นาที 
2. ใหนักเรียนทําแผนเสนอผลงาน 
3. ทํารายงานและออกมารายงานหนาชั้น 
4. เมื่อรายงานใหเพื่อนกลุมที่ไมไดรายงาน
ประเมินเพื่อน 
5. ทําใบกิจกรรมที่ 1.8 

แบบสะทอนตนเอง
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
การทําโครงงาน 
 
 
 

-  - 
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ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

แบบสะทอนความ
คิดเห็นของเพื่อน
นักเรียนเกี่ยวกับการ
ทําโครงงาน 

- -  

4 
(ตอ) 

    

แบบประเมินผล
โครงงาน  - - 

- 1 ทดสอบหลังการ
ทดลองครั้งที่ 1 

เพื่อเก็บขอมูลหลังการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการทํา
โครงงาน ครั้งที่ 1 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

 - - 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 -  - 
ใบกิจกรรมที่ 1.2 -  - 
ใบกิจกรรมที่ 1.3 -  - 

5 1 1.ขั้นสราง
บรรยากาศในชั้น
เรียน 
2.ขั้นกระตุนให
เกิดความสนใจ 
 

1. เพื่อใหนักเรียนอธิบาย
ลักษณะที่สําคญัของดินและ
หินในทองถิ่นของนักเรียน
ได 
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
สนใจ ในเรื่องดินและหินใน
ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู 

1. ครูนําตัวอยางโครงงานมาใหนักเรียนดู 
และสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 
2. ครูใหนักเรยีนรวมกันอภิปรายถึงบอก
ลักษณะที่สําคญัของดินและหินในทองถิ่น 
3. ทําใบกิจกรรมที่ 1.1 
4. ครูติดภาพโปสเตอรลักษณะในชุมชนที่
นักเรียนอาศัยอยู วามีลักษณะทั่วไปเปน
อยางไร 
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ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

5 
(ตอ) 

   

5. ใหนักเรียนชวยกันบอกวา ดินและหินใน
ทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยูเปนดินและหิน
ประเภทใด  
6. ทําใบกิจกรรมที่ 1.2-1.3 

 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
บอกสาเหตุทีแ่ทจริง 

 - - 

ใบกิจกรรมที่ 1.4 -  - 
ใบกิจกรรมที่ 1.5 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.6 -  - 

6 
 

1 1. ขั้นเลือกหัวขอ 
2. ขั้นสรางโครง
รางของโครงงาน 

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
กําหนดหัวขอในการทํา
โครงงานได 
2. นักเรียนสามารถวางแผน
ในการทําโครงงานได และ
เขียนโครงรางของโครงงาน
ได 

1. ใหนักเรียนระดมความคดิเกี่ยวกับเรื่องที่
นักเรียนสนใจ โดยเนนใหเกีย่วกับดินและ
หินในทองถิ่น 
2. ใหนักเรียนออกแบบการทดลองดวย
ตนเอง แบบประเมิน

ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
ระบุปญหา 
 
 
 

 - - 
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ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

6 
(ตอ) 

    แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
หาวิธีการแกปญหา 

 - - 

7 1 ขั้นลงมือ
ปฏิบตัิงานสูชัน้
เรียน 

นักเรียนสามารถปฏิบตัติาม
แผนที่ไดวางไวได 

นักเรียนปฏบิตัิตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.7 -  - 

ใบกิจกรรมที่ 1.8 -  - 8 
 

2 1. ขั้นรายงานผล
การปฏิบตัิงานสู
ชั้นเรียน 
2.ขั้นกระบวนการ
ยอนกลับ 

1. นักเรียนสามารถเขียน
รายงานโครงงานได 
2. นักเรียนสามารถนํามา
เสนอหนาชั้นเรียนได 
3. นักเรียนสามารถบอก
ปญหาที่ไดจากการทํางาน
ได 

1. พรอมทั้งกําหนดเวลาในการนําเสนอ ไม
เกินกลุมละ 10 นาที 
2. ใหนักเรียนทําแผนเสนอผลงาน 
3. ทํารายงานและออกมารายงานหนาชั้น 
4. เมื่อรายงานใหเพื่อนกลุมที่ไมไดรายงาน
ประเมินเพื่อน 
5. ทําใบกิจกรรมที่ 1.8 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ดาน
ความสามารถในการ
อภิปรายผลทีเ่กิดขึ้น 

 - - 
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ผูใช แผน
ที่ 

เวลา 
ขั้นตอนของ 
กิจกรรม 

จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือที่ใชวัด 
ครู นักเรียน เพื่อน 

แบบสะทอนตนเอง
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
การทําโครงงาน 

-  - 

แบบสะทอนความ
คิดเห็นของเพื่อน
นักเรียนเกี่ยวกับการ
ทําโครงงาน 

- -  

8 
(ตอ) 

    

แบบประเมินผล
โครงงาน  - - 

- 1 ทดสอบหลังการ
ทดลองครั้งที่ 2 

เพื่อเก็บขอมูลหลังการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการทํา
โครงงาน ครั้งที่ 2 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

 - - 
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3. การสรางเคร่ืองมือประเมินตามสภาพจริงและการหาคุณภาพ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
ตอนที่ 1 เครือ่งมือที่ใชวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
2. แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ตอนที่ 2 เครือ่งมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 แผน 
2. ใบกิจกรรม 
3. แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
4. แบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน 
5. แบบประเมินผลของโครงงาน 
6. แบบประเมินแฟมสะสมงาน 
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ตอนที่ 1 เครือ่งมือที่ใชวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
1. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ตามขัน้ตอนการ
แกปญหาของเวียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบ  

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ระบุขั้นตอนการแกปญหาของเวียร 

สรางแบบทดสอบ จํานวน 80 ขอ 

ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไข 

นําไปทดสอบกับนักเรยีนชัน้ ป.4 ที่ไดเรียนมาแลว จํานวน 100 คน 

ไมผาน 

ผาน 

ตรวจใหคะแนน 

วิเคราะหรายขอ หาคาความยาก(p) และคาอาํนาจ(r )

เลือกแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ 

นําไปทดสอบกับนักเรยีนชัน้ ป.4 ที่ไดเรียนมาแลว  
จํานวน 100 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

แบบทดสอบที่ใชในการวิจยั 
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การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ตามขัน้ตอนการ
แกปญหาของเวียร จํานวน 80 ขอ มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบั ทฤษฎีและหลักการของความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ตามขั้นตอนการแกปญหาของเวียร 

1.2 สรางแบบเลือกตอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบ
เลือกตอบ จํานวน 80 ขอ โดยใหสอดคลองกับตามขั้นตอนการแกปญหาของเวียร โดยสราง
สถานการณมา 1 สถานการณ ใชตอบคําถาม 4 ขอ ซ่ึงในแตละขอจะเปนไปตามขัน้ตอนการ
แกปญหาของเวียรไดแก 

ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา 
ขั้นที่ 2 ขั้นนิยามสาเหตุของปญหา 
ขั้นที่ 3 คนหาแนวทางแกปญหาหรือตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่ 4 พิสูจนวิธีแกปญหาหรือผลลัพธที่ไดจากการแกปญหา 

สถานการณในแตละสถานการณมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูรายวิชา
วิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงประกอบดวย สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

1.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ไปให
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบพิจารณาความถูกตองขั้นตน โดยประธานควบคมุ
ปริญญานิพนธใหตัดแบบทดสอบเหลือ 60 ขอ และแกไขแบบทดสอบบางขอใหมีความสอดคลองตาม
ขั้นตอนการแกปญหาของเวียร 

1.4 จากนั้นนําแบบทดสอบที่ผานการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบปรบัปรุงแกไข
แลวไปใหผูเชีย่วชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงพินิจ เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง 
โดยมีคา IOC ระหวาง 0.60 – 1.00 (ภาคผนวก ก) และผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหปรับปรุงขอความ
ในบางสถานการณ โดยผูวิจัยไดทําการปรับปรุงขอความตามที่ผูเชีย่วชาญเสนอแนะ 

1.5 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิพินิจ จํานวน 40 ขอ ไป
ทดสอบกับนักเรียน ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 100 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนและนํามาวเิคราะห
หาคาความยาก อยูระหวาง 0.45 - 0.80 คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.25 - 0.70 (ภาคผนวก ก) 
และคาความเชื่อม่ันดวยสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน มีคา 0.789 

1.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ไปใชกับกลุม
ตัวอยางสําหรบัการวิจัยตอไป 
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ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

ชื่อ……………………………………………….เลขที่…………….. วันที่ประเมิน……………………… 
 
คําชี้แจง แบบทดสอบตอไปน้ีกําหนดใหเปนสถานการณ โดยในแตละสถานการณมีคําถามเปนชุดๆ 

ละ 4 ขอ เปนคําถามแบบ 4 ตัวเลือก แตละคําถามจะมีคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงขอ
เดียว ใหนักเรยีนหาคําตอบที่ถูกนั้นมาตอบ 

ใหนักเรียนใชสถานการณตอไปน้ีตอบคําถามขอ 1 – 4 
สถานการณ วิชัยทํางานอยูในไรขาวโพด เขามีความสุขกบัการทํางานในไรและ

เพลิดเพลินกบัเสียงนกรองนานาชนิด วนัหนึ่งหลังจากวิชัยพนยาฆาแมลงในไร ประมาณครึ่งชั่วโมง 
เขาพบวา นกชนิดตางๆ ตายกลาดเกลือ่นอยูในไรของเขาและไรใกลเคียง เขาแปลกใจมากและ เม่ือ
สังเกตนกทีต่ายก็ไมพบบาดแผลใดๆ 

1. ขอใดเปนปญหาสําคัญของสถานการณน้ี 
ก. ทําไมนกตางๆ จึงเขามาในไร 
ข. ทําไมวิชัยจึงพนยาฆาแมลง 
ค. ทําไมนกในไรจึงตาย 
ง. นกชนิดใดที่ตายมากที่สุด 

2. ปญหาในขอ 1 นาจะเกิดจากสาเหตุใด 
ก. ถั่วและแมลงเปนอาหารของนก 
ข. แมลงชอบกินถั่ว 
ค. นกไดรับสารพิษจากยาฆาแมลง 
ง. เกิดโรคระบาดกับนก 

3. นักเรียนจะเสนอวิธีการใดในการตรวจสอบสาเหตขุองปญหาในขอ 2 
ก. นําตนถัว่และแมลงในนกกนิ แลวดูวานกกินชนิดใดมากกวากัน 
ข. ปลูกถัว่ 2 ไร โดยที่ไรหน่ึงพนยาฆาแมลง และอีกไรไมพน สังเกตการกัดกินถั่ว

ของแมลง 
ค. นํานกชนิดเดียวกันมาพนยาฆาแมลง แลวสังเกตการตายของนก 
ง. นํานกไปใหสตัวแพทยตรวจหาสาเหต ุ

4. ขอใดเปนผลที่ไดจากการตรวจสอบสาเหตุของปญหาในขอ 3 
ก. ทําใหทราบวาอาหารของนกคือถั่วและแมลง 
ข. ทําใหทราบวายาฆาแมลงมผีลตอการกัดกินถั่วและแมลง 
ค. ทําใหทราบวายาฆาแมลงมผีลตอชวีติของนกมากนอยเพียงใด 
ง. ทําใหทราบวานกชนิดที่ตายนั้นเปนโรคอะไร 
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2. แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
ผูวิจัยใชแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบการประเมิน

ตามสภาพจริงประกอบแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชวัดตามสภาพจริงประกอบแผนการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร และความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน โดยมีขั้นตอนในการสราง
เครื่องมือดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เพ่ือ
นํามาวิเคราะหลักษณะที่สาํคัญในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

2.2 ศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการประเมินตามสภาพจริงประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบประเมินนักเรียน โดยแบบประเมินความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะดําเนินตามทฤษฎีของเวียร 

2.3 สรางแบบแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
โดยเปนการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีการประเมินความสามารถในการปญหาทาง
วิทยาศาสตรแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการบอกปญหา ดานความสามารถใน
การบอกสาเหตุที่แทจริง ดานความสามารถในการหาวธิกีารแกปญหา และดานความสามารถในการ
อภิปรายผลทีเ่กดิขึ้น แบบประเมินที่สรางขึ้นในแตละดานจะมีจํานวน 4 ลักษณะ แตละลักษณะใชการ
ประเมินแบบรูบริกส ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน รวมคะแนน 16 คะแนน ซ่ึงเปนแบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนระหวางทําการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสรประกอบการประเมินตามสภาพจริง โดย
ผูชวยผูวิจัยจํานวน 2 ทานเปนผูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมของนักเรียนจํานวน 30 คน 

2.4 นําแบบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทีส่รางเสร็จ
เรียบรอยแลวใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความ
ชัดเจนและความถูกตอง เพ่ือนําเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสมบูรณ 

2.5 นําแบบประเมนิที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขา
วัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวทิยาศาสตร จํานวน 2 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความชัดเจนและความถกูตองซึ่งมีคาดชันีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 
ใชไดทุกขอ นํามาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

2.6 นําแบบประเมนิที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชกบักลุมตวัอยาง 
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ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
แบบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ดานความสามารถในการบอกปญหา 
พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

การตั้ง
คําถามถึง
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

กําหนด
ขอบเขต
ของ

คําถาม 

การ
อธิบาย
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

การแสดง
ความ

คิดเห็นใน
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

 
ตัวอยางเกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การตั้งคําถามถึง
เรื่องที่จะศึกษา 

คําถามเขาใจงาย 
ชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา 

คําถามเขาใจงาย 
แตไมชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา ไมมาก 

คําถามเขาใจงาย 
ชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา บางสวน 

คําถามเขาใจยาก 
ไมมีชัดเจน ไมมี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา 

กําหนดขอบเขต
ของคําถาม 

คําถามครอบคลุม
เน้ือเรื่องที่เรียน 

สวนมากคําถาม
ครอบคลุมเน้ือ
เรื่องที่เรียน 

คําถามครอบคลุม
เน้ือเรื่องที่เรียน
บางสวน 

คําถามไม
ครอบคลุมเน้ือ
เรื่องที่เรียน 

การอธิบาย
ประเด็นคําถาม 

อธิบายประเด็น 
ไดชัดเจน ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตองบางสวน 

อธิบายประเด็นได
ไมชัดเจน ไมมี
ความถูกตอง 

การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่
จะศึกษา 

แสดงความ
คิดเห็นไดชัดเจน
มีเหตุผล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล
บางสวน 

แสดงความ
คิดเห็นไดไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล 
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แบบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ดานความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริง 
พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

การตอบ
คําถามถึง
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

ความมี
เหตุผลใน
การตอบ
คําถาม 

การ
อธิบาย
ประเด็น
การตอบ
คําถาม 

บุคลิกภาพ
ในการตอบ
คําถาม ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การตอบคําถาม
ถึงเรื่องที่จะศกึษา 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น 
ครอบคลุมเน้ือหา 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น 
ครอบคลุมเน้ือหา 
เปนสวนใหญ 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น ครอบคลุม
เน้ือหาบางสวน 

เขาใจยาก ไม
ตรงประเด็น ไม
ครอบคลุม
เน้ือหา 

ความมีเหตุผลใน
การตอบคําถาม 

มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

การอธิบาย 
ประเด็นการตอบ
คําถาม 

อธิบายประเด็น 
ไดชัดเจน ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตองบางสวน 

อธิบายประเด็น
ไดไมชัดเจน ไม
มีความถูกตอง 

บุคลิกภาพในการ
ตอบคําถาม 

ทาทางมั่นใจ 
พูดจาชัดถอยชัด
คํา ไมวกวน 

ทาทางมั่นใจ 
พูดจาไมวกวน 

ทาทางมั่นใจ พูดจา
ไมคอยชัดถอยชัด
คํา บางคําวกวน 

ทาทางไมม่ันใจ 
พูดจาไมชัดถอย
ชัดคํา วกวน 
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แบบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

การ
คาดคะเน
คําตอบ
เร่ืองที่
ศึกษา 

รูปแบบ
การ

ทดลอง 

ข้ันตอน
การ

ทดลอง 

ความ
สอดคลอง
กับปญหา ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การคาดคะเน
คําตอบเรื่องที่
ศึกษา 

มีความถูกตอง 
เปนไปไดมาก 

มีความถูกตอง 
เปนไปได
สวนมาก 

มีความถูกตอง 
เปนไปไดบางสวน 

ไมมีความถูกตอง 
เปนไปไมได 

รูปแบบการ
ทดลอง 

ถูกตองตามแบบที่
กําหนดให 

สวนมีความถกู
ตองตามแบบที่
กําหนดให 

ถูกตองตามแบบที่
กําหนดให
บางสวน 

ไมมีความถูกตอง
ตามแบบที่
กําหนดให 

ขั้นตอนการ
ทดลอง 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง  

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง 
ครบถวนบางสวน 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไมถูกตอง  

ความสอดคลอง
กับปญหา 

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหา ถูกตอง 
สมบูรณ 

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหา  

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหาบางสวน 

วิธีการแกปญหา
ไมสอดคลองกับ
ปญหา  
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แบบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการอภิปรายผลทีเ่กิดขึ้น 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

ลักษณะ
การ

อภิปราย 

ขอบเขต
ของ

เน้ือหา 
เร่ืองที่
อภิปราย 

การใช
ทักษะ
ภาษาใน
การ

อภิปราย 

การแสดง
ความ

คิดเห็นใน
เร่ืองที่
อภิปราย 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

ลักษณะการ
อภิปราย 

มีการนําเสนอที่เขาใจ
งาย มีสื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงานครบถวน 
สมบูรณ 

มีการนําเสนอที่
เขาใจงาย มีสือ่/
อุปกรณ ในการ
รายงาน 

มีการนําเสนอที่
เขาใจงาย ไมมี
สื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงาน 

มีการนําเสนอที่
เขาใจยาก ไมมี
สื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงาน 

ขอบเขตของ
เน้ือหา เรื่องที่
อภิปราย 

ครอบคลุม ครบถวน 
ทุกเรื่องที่อภิปราย 

ครอบคลุม เรือ่งที่
อภิปรายเปนสวน
ใหญ 

ครอบคลุม เรือ่งที่
อภิปรายบางสวน 

ไมครอบคลุม 
เรื่องที่อภิปราย 

การใชทักษะ
ภาษาในการ
อภิปราย 

ถูกตองตามหลักภาษา  
เสียงดังฟงชัด  

ถูกตองตามหลัก
ภาษาบางสวน 
เสียงดังฟงชัด 

ถูกตองตามหลัก
ภาษาบางสวน  
เสียงเบา 

ไมถูกตองตาม
หลักภาษา  เสียง
เบา 

การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่
อภิปราย 

แสดงความคดิเห็นได
ชัดเจนมีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล
บางสวน 

แสดงความ
คิดเห็นไดไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล 
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ตอนที่ 2 เครือ่งมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 แผน 

แผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่ใชในการทดลอง มีการดําเนินการสราง
เครื่องมือ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
 

1.1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 ในมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3. ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวของ 
1.4. วิเคราะหสาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น 

ศึกษาหลักสูตร 

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู 

ศึกษาหลักการและวิธีการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู 

วิเคราะหสาระการเรียนรู 

สรางแผนการเรียนรูและแผนการประเมิน 

ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไข 

แผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ 

ไมผาน 

ผาน 
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1.5. สรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรทั้งหมด 8 แผน โดยแบงเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตาม
สาระการเรียนรู จํานวน 4 แผน และเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ
จํานวน 4 แผน โดยแตละแผนผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมดังน้ี 

ในแผนการจดักิจกรรมทุกแผนมีโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1) แนวความคิดหลัก 
2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3) กิจกรรมการเรียนการสอน 
4) สื่อการเรยีนรู 
5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
6) บันทึกหลังการสอน 
7) ขอเสนอแนะ 

 
1.6. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน และถูกตองของสาระการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละครั้งตลอดจนภาษาที่ถูกตอง 

1.7. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
เหมาะสม ความชัดเจนและถูกตองของสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการ
เรียนรู และเวลาที่ใชในแตละครั้งตลอดจนภาษาที่ถูกตอง ปรากฏวา ทุกแผนมีความเหมาะสมในระดับ
ดี และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเลก็นอย คือ 

1.7.1 ทุกแผนกิจกรรมกรรมควรปรบักิจกรรมการสอนใหกระชับมากขึ้น เพราะอาจ
จัดกิจกรรมไมพอดีกับเวลาที่กําหนดไว 

1.7.2 ควรเขยีนขั้นตอนการทําโครงงานวทิยาศาสตรในแนวความคิดหลักดวย 
1.7.3 แผนการจดัการเรียนรูเขียนไดชัดเจน สามารถนําไปใชปฏบิตัไิดจริง 

 
1.8. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มาปรับปรุงแกไขเปนแผนการจัด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชั่วโมง 

วันที ่............................................เดือน..........................................พ.ศ......................................... 
 

 

1. แนวความคดิหลัก 
โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่ง จัดอยูในพวกดาวเคราะหหิน  ซ่ึงมีดาวพุธ  ดาวศุกร  ดาว

อังคาร   และดาวพลูโต อีกกลุมหน่ึงเปน ดาวเคราะหที่เปนแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร 
ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน การที่โลกเปนดาวเคราะหหิน องคประกอบของโลกสวนใหญจึงเปนหิน  
แมวาพื้นผิวโลกสวนใหญจะปกคลุมดวยน้ํา แตใตพ้ืนดินและพ้ืนนํ้าลึกลงไปมีแตหิน  

โครงงานวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน ไดเก็บปญหาขอสงสัย การไดพบเห็น
สิ่งตางๆ เปนการกระตุนใหอยากรู เพ่ือจะใชเปนหัวขอในการทําโครงงาน ในการศึกษาเรื่องโลก
ซ่ึงเปนดาวเคราะหหิน สวนประกอบของโลกสวนมากจึงเปนหิน เราจึงพบหินอยูทั่วๆ ไปตามพื้น
โลก  

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 บอกความหมายของการทําโครงงานได 
2.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานได 
2.3 อธิบายสวนประกอบของโครงงานได 
2.4 อภิปรายและบอกไดวาหินเปนสวนประกอบของโลกทีมี่มากที่สุด 
2.5 นักเรียนมีความพรอมในการทํางานกลุม และมีความสนใจในการที่จะปฏิบตัิงาน 

 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 ครูนําตวัอยางโครงงานมาใหนักเรียนดู และสนทนานักเรียนเกี่ยวกับความหมาย 
จุดประสงค ประเภท และขัน้ตอนการจัดทําโครงงาน 

3.2 ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นวา สวนประกอบใดของโลกมีมาก
ที่สุด นักเรียนอาจจะอภิปรายวา นํ้า ดิน อากาศ หรือสิ่งมีชีวิตตามทีเ่ห็นบนพื้นโลก ครูอาจใชคําถาม
วา ใตพ้ืนดิน ใตพ้ืนนํ้าลึกลงไป ถาขุดลงไปเรื่อยๆ นักเรียนคิดวาจะพบอะไร ซ่ึงในที่สุดนักเรียนควร
จะสรุปไดวา แมผิวโลกจะปกคลุมดวยดนิและน้ํา แตใตพ้ืนดินและพ้ืนน้ําลึกลงไปจะมีแตหินเปน
สวนมาก 
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3.3  ครูใหความรูเพ่ิมเติม วา โลกของเราแบงออกเปนชั้นๆ จากผิวโลกสูแกนโลก โดยยึด
เอาเนื้อของโลกในเชิงสวนประกอบ และลกัษณะทางกายภาพเปนเกณฑ แบงได 3 ชั้นคือ ชั้นเปลือก
โลก  ชั้นแมนเทิล และชั้นแกนโลก โดยที่ในชั้นเปลือกโลกประกอบไปดวยหิน ดินและแร ไดแบงหิน
ออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะการเกิด คือ หินอัคนี เกิดจากการตกผลึกเย็นตวัและการเย็นตวัของแมก
มา หินตะกอน เกิดจากการทับถมและอดัแนน และการเชื่อมประสานของตะกอนตางๆ และหินแปร 
เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม เน่ืองจากความรอนและความดัน 

3.4 ใหนักเรียนลงผลสรุปจากการที่ไดอภิปรายในใบกิจกรรมที่ 1.1 
3.5 ครูติดภาพโปสเตอรรูปโลกในอวกาศแลวทบทวนองคประกอบของโลก เพ่ือปลุกเรา

ความสนใจ และเชื่อมโยงสาระการเรียนรู  
3.6 ใหนักเรียนชวยกันบอกวา โลกประกอบดวยหิน ดิน นํ้า อากาศ และสิ่งมีชีวติ ซ่ึงอาจจะ

อภิปรายเพิ่มเติมวา ดินมี 3 ชนิด ไดแก ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย พรอมทั้งบอกลักษณะของ
ดิน แตละชนดิ รวมถึงประโยชนของดิน  

3.7 ใหนักเรียนฝกตั้งคําถามนําเพื่อจุดประกายใหนักเรียนเกิดความคิดและวิเคราะหแลว
รวมกันอภิปรายทบทวนถึงสิ่งที่ไดศึกษาในประเด็นน้ี และทําในใบกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 

3.8 ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา โลกเปนดาวเคราะหประเภทดาวเคราะหหินและนอกจากโลก
ยังมีดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร และดาวพลูโตก็เปนดาวเคราะหหินเชนกัน สวนดาวเคราะหดวง
อ่ืนๆ ในระบบสุริยะ อันไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน เปนดาวเคราะหแกส 
จากนั้นครูถามนักเรียนวา นักเรียนเคยเห็นหินบนโลกหรือไม หินที่พบมีลักษณะอยางไร 

 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร 
4.2 หนังสือเรียนวทิยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
4.3 โปสเตอรรูปโลกในอวกาศ 
4.4 โปสเตอรสวนประกอบของโลก 
4.5 ลูกโลกจําลอง 
 

5. การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
1.สามารถ สรุปประเด็นสําคญั ไดวา
โลกประกอบไปดวยหินเปนสวนใหญ 
2.นักเรียนมีความสนใจและสามารถ
ตั้งคําถามทีเ่กีย่วกับหินและดินบน
โลกได 

- แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่
แทจริง 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้น
ไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………..… 
 
7. ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                  ตําแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
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2. ใบกิจกรรม 
ดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 
2.1. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู เรื่องดินและหินในทองถิ่น แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 8 แผน เพ่ือกําหนดภาระงานที่นักเรียนจะตองปฏิบตั ิ
2.2. ออกแบบและสรางใบกิจกรรมพรอมแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม ใหมีความ

สอดคลองกับเน้ือหา แผนการจัดกิจกรรม และความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดย
แผนการจัดกิจกรรมทั้ง 8 แผนประกอบดวยใบกิจกรรม 8 ใบกิจกรรม ซ่ีงในแตละใบกิจกรรมเปน
การศกึษาในดานตางๆ ดังน้ี 

ใบกิจกรรมที่ 1 สรุปและอภปิราย 
ใบกิจกรรมที่ 2 การฝกตั้งคาํถาม 
ใบกิจกรรมที่ 3 การหาหัวขอและตั้งคําถาม 
ใบกิจกรรมที่ 4 ความสามารถในการหาคาํตอบ 
ใบกิจกรรมที่ 5 การระบตุัวแปรของปญหา 
ใบกิจกรรมที่ 6 การเขียนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตร 
ใบกิจกรรมที่ 7 บันทึกผลการทดลอง 
ใบกิจกรรมที่ 8 แบบตรวจสอบขั้นตอนการทําโครงงาน 

2.3. นําใบกิจกรรมพรอมแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง 

2.4. นําใบกิจกรรมพรอมแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญซึง่จบอยางนอยปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชีย่วชาญที่มี
ประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความเหมาะสม ความชัดเจนและ
ถูกตองของสาระการเรียนรู ภาระงานที่นักเรียนตองปฏิบัต ิปรากฏวา ทุกใบกิจกรรมมีความเหมาะสม
ในระดับดี และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงเล็กนอย คือ 

2.4.1. ในแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม ควรใชคําวา การครอบคลุมเน้ือหา แทนที่
คําวา เน้ือหา 

2.4.2. นําไปใหนักเรยีนลองทําดูและพิจารณาเกณฑการใชในการวัดใหเหมาะสม 
2.5. นําใบกิจกรรมพรอมแบบประเมินใบกิจกรรมมาปรับปรงุแกไขเปนใบกิจกรรมพรอม

แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรมที่สมบรูณ สําหรับนําไปใชกบักลุมตัวอยางตอไป 
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ตัวอยางใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรม 1.1 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 

คําชี้แจง จากบทเรียนที่ไดเรียนมาใหนักเรียนสรุปการอภิปรายเรื่องดินและหินในทองถิ่น 

……………………………………………………………………………………….……………………
…………นักเรียนสามารถอภิปรายไดวา โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่ง จัดอยูในพวกดาวเคราะหหิน 
ซ่ึงมีดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร และดาวพลูโต อีกกลุมหน่ึงเปน ดาวเคราะหที่เปนแกส ไดแก ดาว
พฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยเูรนัส ดาวเนปจูน การที่โลกเปนดาวเคราะหหิน องคประกอบของโลกสวน
ใหญจึงเปนหิน แมวาพื้นผวิโลกสวนใหญจะปกคลุมดวยน้ํา แตใตพ้ืนดินและพ้ืนนํ้าลึกลงไปมีแตหิน 
และดินมี 3 ชนิดไดแก ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย พรอมทั้งบอกลักษณะของดินแตละชนิด 
รวมถึงประโยชนของดิน ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางแบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
 

แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.1 
เกณฑการใหคะแนน 

 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เน้ือหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความถูกตองของ
เน้ือหา 

เน้ือหาถูกตอง
ครบถวนสมบรูณ 

เน้ือหาถูกตองแต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง
บางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง
มีขอมูลนอย 

การเรียงลําดบั
เน้ือหา 

เน้ือหามีการ
เรียงลําดับได
ใจความครบถวน
สมบูรณ 

เน้ือหามีการเรียง 
ลําดับ แตยังไม
ครบถวนสมบรูณ 

เน้ือหามีการ
เรียงลําดับ ไดดี
บางสวน 

ไมมีการเรียง
เน้ือหา เขียน
วกวนไปมา 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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3. แบบสะทอนตนเองของนกัเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 
ดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 
3.1. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ

กําหนดหัวขอคําถามในการสะทอนตนเองของนักเรียน 
3.2. ออกแบบและสรางแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกีย่วกับการทําโครงงาน ใหมี

ความสอดคลองกับในการทาํงานของนักเรียน โดยแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทาํ
โครงงาน ประกอบดวย ขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 8 ขอ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัสิง่ที่ภูมิใจ
ในการทํางาน สิ่งที่ไมพอใจในการทํางานนี้ และความคดิเห็นอ่ืนๆ และใหนักเรียนสรุปผลการทาํงาน
ของนักเรียนครั้งน้ี โดยแบงออกเปน 4 ระดับ 

3.3. นําแบบสะทอนตนเองของนกัเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง ปรากฏวา 
ใหปรับตัวเลือกรายการในบางขอคําถามใหอยูภายในบรรทัดเดียวกัน 

3.4. นําแบบสะทอนตนเองของนกัเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานที่สรางเสร็จแลวไปเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญทีมี่
ประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความเหมาะสม ความชัดเจน 
ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง ปรากฏวามีความเหมาะสมในระดับดี 

3.5. นําแบบสะทอนตนเองของนกัเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานมาปรับปรุงแกไขเปนแบบ
สะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทาํโครงงานที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 

 
ตัวอยางแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 

 
แบบสะทอนตนเองของนกัเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 

ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………….. 
ชื่อผูทําโครงงาน 
1………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………. 
วันเริ่มทํางาน………………………………..วันสิ้นสดุทํางาน………………………………….. 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการทําโครงงานของตนเองหลังจากทําโครงงานเสร็จแลว 
โดยขีด  ลงใน  ตามความเปนจริง แลวนําไปเกบ็ไวในแฟมผลงานโครงงาน 

1. เหตุผลที่เลือกงานนี้ (เลือกไดหลายชอง) 
 เคยทํางานเชนน้ีมากอน     มีผูพอชวยเหลือได 
 นาจะไดความรู      ตรงกับความสนใจ 
 เปนงานทีเ่สียคาใชจายนอย    ผูปกครองแนะนํา 
 มีวัสดุอุปกรณครบอยูแลว ลงมือทํางานไดทันท ี  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

2. เม่ือเริ่มทํางาน พบวา งานนี้ 
 งายกวาทีค่ิด   ยากกวาที่คิด   ยากงายใกลเคียงกบัทีค่ิด 

3. ความรูสึกเม่ือทํางานไประยะหนึ่ง 
 พอใจ    อยากเปลีย่นงาน   ตองทนทาํตอไป 

4. ความรวมมือจากเพื่อนๆ ระหวางทํางาน 
 ไดรับความรวมมือมาก  ไดรับความรวมมือบาง  ไมมีผูใหความรวมมือเลย 

5. การแกไขอุปสรรคระหวางทํางาน 
 แกไขดวยตนเอง  ขอคําแนะนําจากครู   ไมมีอุปสรรคเลย 

6. ปญหาที่พบระหวางทํางาน (ถาไมมีไมตองตอบ) 
 มีเวลาทํางานนอย  เสียคาใชจายมาก  ผูปกครองไมสนใจเทาทีค่วร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

7. ความรูสึกระหวางการทํางาน 
 มีความสขุ/สนุกสนาน  เปนปกต/ิเฉยๆ   เบื่อ/อยากใหงานเสร็จเร็วๆ 

8. ความรูสึกเม่ืองานสําเร็จ 
ภาคภูมิใจมาก   โลงอก    ไมพอใจ เพราะไมเปนไปตามคาด 

 
สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทํางานนี้ (ถามี) คือ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
สิ่งที่ยังไมพอใจ (ควรปรับปรุง) ในการทํางานนี้ (ถามี) คือ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทาํงาน 

 4  3  2  1 
          
(ลงชื่อ) นักเรยีน ………………………………. วัน เดือน ป ………/………./……… 
   ผูประเมิน 
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4. แบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 
ดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 
4.1. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ

กําหนดหัวขอคําถามในการสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียน 
4.2. ออกแบบและสรางแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกับการทํา

โครงงาน ใหมีความสอดคลองกับในการทาํงานของนักเรียน โดยแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือน
นักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน ประกอบดวย ขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัขอดี ขอดอย และความคดิเห็นอ่ืนๆ และใหนักเรียนสรุปผลการทาํงานของนักเรียน
ครั้งน้ี โดยแบงออกเปน 4 ระดับ 

4.3. นําแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน ตลอดจนภาษาที่
ถูกตอง ปรากฏวา ใหปรับตวัเลือกรายการในบางขอคําถามใหอยูภายในบรรทัดเดียวกัน 

4.4. นําแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานที่สรางเสร็จ
แลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญทีมี่ประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอย
ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณาความเทีย่งตรง ความเหมาะสม ความ
ชัดเจน ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง ปรากฏวามีความเหมาะสมในระดับดี 

4.5. นําแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงานมาปรับปรุง
แกไขเปนแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกับการทาํโครงงานที่สมบูรณ สําหรับ
นําไปใชกบักลุมตวัอยางตอไป 

 
ตัวอยางแบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 

แบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………….. 
ชื่อผูทําโครงงาน 
1………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………. 
วันเริ่มทํางาน……………………………..วันสิ้นสุดทํางาน………………………………….. 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการทําโครงงานของเพื่อนหลังจากทําโครงงานเสร็จ

แลว โดยขีด  ลงใน  ตามความเปนจริง แลวนําไปเก็บไวในแฟมผลงานโครงงาน 
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1. งานนี้ ตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
 ตรง     ไมตรง    ไมมีความเห็น 

2. เพ่ือนรวมกลุมเลือกงานไดเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดหรือลักษณะนิสยัของตนหรือไม 
 เหมาะ     ไมเหมาะ    ไมมีความคิดเห็น 

3. เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้อยางเหมาะสมหรือไม 
 สมํ่าเสมอ    ไมสมํ่าเสมอ   ไมมีความคิดเห็น 

4. ระหวางทาํงาน เพ่ือนรวมกลุมพยายามแกไขอุปสรรค 
 พยายามมาก    พยายามพอควร   ไมมีความคิดเห็น 

5. ระหวางทํางาน เพ่ือนรวมกลุมปรึกษา หรือขอคําแนะนําจากครู 
 ปรึกษาพอควร    ไมปรึกษาเลย   ไมมีความคิดเห็น 

6. ระหวางการทาํงาน เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้ ดวยตนเองเพียงใด 
 ทําเองโดยตลอด   ขอความชวยเหลือผูอ่ืนบาง  ไมมีความคิดเห็น 

7. ระหวางการทาํงาน เพ่ือนรวมกลุมมีความตั้งใจเพียงใด 
 ตั้งใจมาก    ตั้งใจพอควร   ไมมีความคิดเห็น 

8. เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้ โดยลอกเลียนงานของผูอ่ืนเพียงใด 
 ลอกเลียน    ไมลอกเลยีน   ไมมีความคิดเห็น 

9. เพ่ือนๆ สวนใหญ มีความรูสึกตองานชิ้นน้ีอยางไร 
 ชื่นชม     ไมชื่นชม    ไมมีความคดิเห็น 

 
ขอดี (จุดเดน) ของงานนี้ (ถามี) คือ 
……………………………………..……………………………….…………………………………….. 
 
ขอดอย (ควรปรับปรุง) ของงานนี้ (ถามี) คือ 
……………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….……….. 
สรุปผลการทาํงาน 
 4  3  2  1 
        
 
(ลงชื่อ) นักเรยีน ………………………………. วัน เดือน ป ………/………./……… 

   ผูประเมิน 
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5. แบบประเมนิผลของโครงงาน 
ดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 
5.1 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ

กําหนดขอคําถามในการประเมิน 
5.2 ออกแบบและสรางแบบประเมินผลโครงงาน ใหมีความสอดคลองกับความสามารถใน

การแกปญหาตามทฤษฎีของเวียร โดยมีรายการประเมนิ 4 ขอ แตละขอแบงออกเปน 4 ระดับ 
5.3 นําแบบประเมนิผลโครงงาน เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม ความชัดเจน และถูกตองของสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนรู สื่อการเรียนรู/แหลง
การเรียนรู และเวลาทีใ่ชในแตละครั้งตลอดจนภาษาที่ถกูตอง 

5.4 นําแบบประเมนิผลโครงงานที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญซึง่จบอยางนอย
ปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชีย่วชาญที่มีประสบการณดานการวัดผลไมนอย
กวา 10 ป 1 ทาน และผูเชีย่วชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน เพ่ือ
พิจารณาความเที่ยงตรง ความเหมาะสม ตลอดจนภาษาที่ถูกตอง ปรากฏวา มีความเหมาะสมใน
ระดับดี  

5.5 นําใบกิจกรรมพรอมแบบประเมินใบกิจกรรมมาปรับปรงุแกไขเปนใบกิจกรรมพรอม
แบบประเมินใบกิจกรรมที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 

 
ตัวอยางแบบประเมินผลโครงงาน โดยครูผูสอน 

แบบประเมนิผลโครงงาน โดยครูผูสอน 
 
ชื่อผูทําโครงงาน ……………………………………….………………………………………. 
ชั้น………………………………หอง……………………. โรงเรียน…………………………. 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………. 
คะแนนที่ได………………………………………………………………………….………… 
ชื่อผูประเมินโครงงาน……………………………….…………………………………………. 
คําชี้แจง ใหวงกลมลอมรอบคะแนนที่ทานเห็นวาเหมาะสมในตารางขางลางนี ้

รายการประเมิน 
ดียอด
เยี่ยม 

(4) 

ดี
เยี่ยม 

(3) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(1) 

ความรู ความเขาใจในเรื่องที่ทํา     
การใชวธิีการทางวิทยาศาสตรในการทําโครงงาน     
การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงานและการอธบิายปากเปลา     
ความคิดริเริ่มสรางสรรค     
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ตัวอยางแบบประเมินผลโครงงาน โดยครูผูสอน 
 

แบบประเมินผลโครงงาน โดยครผููสอน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

ความรู ความเขา
ในเรื่องที่ทํา 

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา 
ครบถวน สมบูรณ 

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา  

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา 
บางสวน 

มีความรู ความ
เขาใจ ไมถูกตอง
ตามเนื้อหา  

การใชวธิีการทาง
วิทยาศาสตรใน
การทําโครงงาน  

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง  

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง บางสวน 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร ไม
ถูกตอง  

การเขียนรายงาน 
การจัดแสดง
โครงงานและการ
อธิบายปากเปลา 

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน สะอาด 
และอธบิายได
อยางมีเหตุผล 
ครบถวน สมบูรณ 

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน  และ
อธิบายไดอยางมี
เหตุผล  

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน  และ
อธิบายไดใจความ  

ไมถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน สกปรก 
และอธบิายวกวน 

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

เปนสิ่งแปลกใหม 
เหมาะสมกับ
ปจจุบัน สวยงาม  

เปนสิ่งแปลกใหม 
เหมาะสมกับ
ปจจุบัน  

เปนสิ่งแปลกใหม  ไมมีความแปลก
ใหม เหมือนสิ่งอ่ืน
ทั่วไป 
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6. แฟมสะสมงาน 
ดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 
 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ

กําหนดภาระงานที่นักเรียนควรจะเกบ็รวบรวมไวในแฟมสะสมผลงาน 
 ออกแบบและสรางแบบประเมินพรอมเกณฑการประเมินแฟมสะสมงานโดย

ประยุกตใชแนวทางการใหคะแนนและการประเมินสะสมผลงานในวชิาวิทยาศาสตร จากคูมือการวัด
และประเมินผลการเรียนสาระวิทยาศาสตรของ สสวท. 

 แบบประเมินแฟมสะสมงานประกอบไปดวย แบบประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง 
แบบประเมินแฟมสะสมงานโดยเพื่อนนักเรียน แบบประเมินแฟมสะสมงานของนักเรียนโดยคร ูโดย
ทําการบันทึกในตารางบนัทกึผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 

 แบบประเมินแฟมสะสมผลงานที่สรางเสร็จแลว นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอยปริญญาโทสาขาวัดผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญทีมี่ประสบการณดานการวัดผลไมนอยกวา 10 ป 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญซึ่งจบอยางนอย
ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษาและเกณฑ และนํามาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

 นําแบบประเมนิแฟมสะสมผลงานมาปรับปรุงแกไขเปนใบกิจกรรมพรอมแบบ
ประเมินใบกิจกรรมที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชกบักลุมตัวอยางตอไป 
ตัวอยางแบบประเมินแฟมสะสมงาน 

แบบประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง 
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).................................................................ชั้น...................................... 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง โดยใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน 

รายการประเมิน 4 3 2 1 
1. องคประกอบทั่วไป 
สวนประกอบของแฟม……. 
การจัดระบบชิ้นงาน………. 
การดูแลรักษาแฟม……….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
2. คุณภาพของผลงาน 
ความถูกตอง……………… 
การแกไขขอผดิพลาด…….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
ความตั้งใจในการทํางาน….. 

 
………… 
…………. 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
…………. 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
…………. 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
…………. 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 
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ตัวอยางแบบประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

แบบประเมินแฟมสะสมผลงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

สวนประกอบของ
แฟม 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบทั้ง 
3 สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบ 2 
สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบ 1 
สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมไมครบ
เลย 

การจัดระบบ
ชิ้นงาน 

จัดเก็บระบบของ
งานอยางเปน
ระบบทุก
สวนประกอบ 

จัดเก็บระบบของ
งานอยาง
สวนมากเปน
ระบบ 

จัดเก็บระบบของ
งานอยางเปน
ระบบนอยมาก 

จัดเก็บระบบของ
งานไมเปนระบบ 

การดูแลรักษา
แฟม 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานให
อยูในสภาพทีดี่
ที่สุด 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานอยู
ในสภาพดี 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานอยู
ในสภาพดี
บางสวน 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานไม
อยูในสภาพดี 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ตัวอยางตารางบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

ตารางบันทกึผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

คะแนนจากผูประเมิน 
รายการประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน ครู 
1. องคประกอบทั่วไป 
สวนประกอบของแฟม……. 
การจัดระบบชิ้นงาน………. 
การดูแลรักษาแฟม……….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
2. คุณภาพของผลงาน 
ความถูกตอง……………… 
การแกไขขอผดิพลาด…….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
ความตั้งใจในการทํางาน….. 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

รวมคะแนน    
คะแนนรอยละ    
ระดับคุณภาพ    
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4. วิธีดําเนินการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ทําการทดลองเปน

เวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ซ่ึงมีทั้งหมด 8 แผนการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยประสานงานกบัโรงเรียนกลุมตัวอยางและครูประจํา
วิชา เพ่ือขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูลและดําเนนิการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึงวธิกีารดําเนินการทดลอง มีดังตอไปน้ี 

1. กําหนดขอบเขตของการศกึษาคนควา 
1.1 เลือกนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหติย จํานวน 1 

หองเรียน จํานวน 30 คน มาเปนกลุมตวัอยางในการศึกษาคนควา ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการ          
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

1.2 กําหนดระยะเวลาในการทําการทดลอง วัตถุประสงคของการศึกษาทดลอง ตัวแปรที่
ตองการศึกษา วธิีการศึกษา เครื่องมือที่ใช การเก็บรวบรวบรวมขอมูล การวิเคราะหสรุปผล 

1.3 ศึกษาวิเคราะหเอกสารตางๆ เพ่ือสรางกิจกรรมและเครื่องมือที่จะใชในการทดลอง 
ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข เพ่ือนําไปใชในการทดลอง 

2. อธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมทดลองเขาใจวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับจากการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูและจากการทําแบบประเมิน 

3. เก็บขอมูลกอนการทดลองโดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 60 นาที ดําเนินการทดสอบกอนการทดลอง ซ่ึงผูวิจัยเปน 
ผูควบคุมการทดสอบดวยตนเอง 

4. ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพ
จริง ตามโครงสรางกําหนดการจัดกิจกรรมและการประเมินที่กําหนดไว โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
แบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

4.1 ระยะที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู ครอบคลุมในสัปดาหที่ 1 
ชั่วโมงที่ 2 – 6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1-4 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย
จํานวน 2 ทาน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนใน
แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดาน เม่ือสิ้นสุดในระยะที่ 1 
ทดสอบหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู  ประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการทดลอง และ
ใหนักเรียนทําแบบสะทอนตนเองในการทาํโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนในการทํา
โครงงาน นําขอมูลการประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร จากการสังเกตพฤติกรรม การตรวจประเมินใบกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มา
วิเคราะหเน้ือหา สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา และสะทอนผลการจัดกิจกรรมและการประเมินใน
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ระยะที่ 1 ใหนักเรียนทราบ กระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และนํา
ขอมูลไปปรบัปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมในระยะที่ 2 ตอไป 

4.2 ระยะที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามความสนใจ ครอบคลุมในสัปดาหที่ 2 
ชั่วโมงที่ 8 – 12 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 - 8 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย
จํานวน 2 ทาน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนใน
แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดาน เม่ือสิ้นสุดในระยะที่ 2 
ทดสอบหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานตามความสนใจประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดวย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการทดลอง และให
นักเรียนทําแบบสะทอนตนเองในการทําโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนในการทํา
โครงงาน นําขอมูลการประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร จากการสังเกตพฤติกรรม การตรวจประเมินใบกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มา
วิเคราะหเน้ือหา สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา และสะทอนผลการจัดกิจกรรมและการประเมินใน
ระยะที่ 2 ใหนักเรียนทราบ 

5. สรุปผลการวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนและการ
ประเมินตามสภาพจริง สะทอนผลการเรยีนใหนักเรียนทราบ กระตุนใหนักเรยีนมีการพัฒนาตนเอง
ตอไป และนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือสรุปผลการศึกษาคนควาวิจัย 

 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

5.1.1 คาเฉลีย่ (ชูศร ีวงศรัตนะ. 2550: 34) 

n
X

X ∑=  

  เม่ือ X  แทน คาเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 
   ∑ X  แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 
   n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตวัอยาง 

5.1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 60) 
 

 
 

  เม่ือ X  แทน คาเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 
   ∑ X  แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 
   n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตวัอยาง 
   S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง 

( )
( )1

22

−
−

= ∑∑
nn

XXn
S
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5.2 สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
5.2.1 หาคาความเทีย่งตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Congruence: IOC) โดยใชสตูรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2543: 249: อางอิงจาก Rovinelli and Hambleton. 1977) 
 

N
R

IOC ∑=  

 เม่ือ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเชีย่วชาญ 

5.2.2 หาคาความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาดัชนีคา
ความยากของขอสอบ (Difficulty) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 183: อางอิงจาก 
Hopkins and Antes. 1985: 249) 

t

w
D N

N
P =  

เม่ือ DP  แทน ดัชนีคาความยาก 
  wN  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันผดิ 
  tN  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ทําขอน้ัน 

5.2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาดัชนีคา
สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล(Point biserial Correlation: rp.bis) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2543: 189) 

q
p

S
r p

bisp

μμ −
=.  

เม่ือ bispr .  แทน ดัชนีคาอํานาจจําแนกแบบพอยทไบซีเรยีล 
  pμ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันถูก 

μ  แทน คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ 
  S แทน คะแนนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 
  P   แทน สัดสวนของนกัเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
  q แทน 1- p 
 
 
 
 



 77 

5.2.4 วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยสูตร 
KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson Procedure) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 
218) 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

21
1 S

pq
n

krtt  

เม่ือ k  แทน จํานวนขอสอบ 
  P แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันถกู 

q แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันผดิ 
  2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
5.3 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

5.3.1 ใชวธิีการทางสถิติแบบวิธวีิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหน่ึงตัวประกอบแบบวัด
ซํ้า (One-way analysis of Variance: repeated measures) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ระหวางกอนทดลองและหลังการทดลอง โดยใชกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูและหลังการใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความ
สนใจ โดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 254) 

F   = 
res

treat

MS
MS  

 MStreat คือ คาความแปรปรวนของการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 MSres คือ คาความคลาดเคลื่อนของการจัดกิจกรรมโครงงาน 

เม่ือ MStreat     = 
treat

treat

df
SS  

 MSres     = 
res

res

df
SS   

  
5.3.2 ใชวธิีการทางสถิติการเปรียบเทียบพหุคูณ เม่ือพบวาคาเฉลีย่จากขอ 5.3.1 มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ โดยคํานวณจากสูตรของเชฟเฟ(Scheffe) 
  

 CVd = ( )( )( )( )nMSFk Within /21 *−  
  
เม่ือ k แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 F* แทน คา F ที่เปดจากตาราง Critical values of F 
 MSWithin แทน  Mean sqare within-groups ที่คํานวณไวแลวในการ 

วิเคราะหความแปรปรวน 
 n แทน จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตวัอยาง 
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��������()ก��*ก� +,-�������	������� *""�!����#�����
�ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
���� *""�!���
���
��#-@���#%8&��ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
���� 
*�!*"" �!#��������	
������� *"" �!#��*EJ��!���� ��	��ก�����ก��ก����
����
���	�������������!ก��#��	��� (�!	!��& 1) *�!ก�����ก��ก����
�������	����������
����)� 
(�!	!��& 2) F�&�����ก����ก�������	�!#��	�����'�� �� 

2.1 ��ก
�()ก�
ก
�,����"$
��-
.*�/������� 1 *#
"�" 5 !���1�/ 2)�/����
ก
�()ก�
 +�/�
�������++�/$��3,"�4 

��ก����ก��ก�� �!#������$�%������	*"" �!#�����
��������()ก��*ก� +,-����
���	������� �!	!��& 1 F�&�# Cก�����ก��ก����
�������	�������������!ก��#��	��� ��	���.'�	
�������	# C������#ก�*�!"���ก%d��ก����!-�'����&�ก#��	�4�ก��ก����
�������	������� F�&�����
ก����ก������'�� �� 

 

����� 4 
!*#<��&	 ( X ) *�!�'�#"�&	�#"����>� (S) 
��������()ก��*ก� +,-����
���	�������*�'�!����!-�'��ก�����ก��ก����
�������	������� �!ก�"ก�� �!#����� 
�$�%���� �!	!��& 1 

 


��������()ก��*ก� +,-� 
������	�������)����'��e ����� 

N k X  S 

���
��������()ก��"�ก +,-� 30 16 11.86 2.58 
���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ 30 16 12.00 2.11 
���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� 30 16 11.00 2.16 
���
��������()ก���$� ��	����&#ก����� 30 16 13.13 2.23 
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��กก����#
��!-�����ก*""ก�� �!#�����
��������()ก��*ก� +,-�������	�������)

����'��e ���*ก' ���
��������()ก��"�ก +,-� ���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ 
���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� ���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� ���

��������()ก���$� ��	����&#ก����� )�!	!��& 1  ��กc������� 

�ก#��	��
!*���
��������()ก��"�ก +,-�)#8��-����!#�8&��-�*�!ก��
# ��&	* �� ��
'�#<��&	 11.86 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.58 ���
��������()ก��"�ก
��#-�5��&*������ ��
'�#<��&	 12.00 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.11 
��������()ก��-���K�ก��
*ก� +,-� ��
'�#<��&	 11.00  
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.16 *�!���
��������()ก��
�$� ��	����&#ก����� ��
'�#<��&	 13.13 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.23  

��กก��#ก@"��"����������!-�'��ก�����ก��ก���ก��#��	��� ��	ก��F�ก(�� %��
5	�	'����'# C
���ก�� %"�'� �ก#��	�5กก�5'������ก�5ก��&����4�ก��ก�����&* �ก)-�' .�"#��	���	���������ก��� 
#%��!
����*�!
�	ก�!�5� ��'#
��	� ����4�ก����������	�#�� *�'�����ก �!-�'�"���#�8&�
��(��

4�(��)-���#��	 *�!��
����ก 2 
 ��
�	"���ก%d��ก�����&����4� ก����'��!��"��'��� ���
4�%��
���#�@ก-,���%�� ��&���F�ก(���ก#���#��	 g#�����&
��(��-��!ก�����ก #%��!�'�(����"��'���ก���
�'��!(�ก-�ก
!*h ("����$��:� : 5 ���
� 2551) �ก#��	"��ก�5'��� +,-�)#�8&��ก����'.'�	��
���#%8&� #8&����ก"����'����	�')ก��ก� ���#.'(��	
4����#�@ก-,���5.��� ก�'������'� g�����	�'�4���
��#	@��&���#��	 #%��!�'�� "��#K���'��� ���ก�h ("����$��:�: 7 ���
� 2551) F�&���ก��ก��
 �!#��*""�!����#������ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
�������	������� %"�'� �ก#��	�'�)-,'
#�8&�#��&��4��� ���	�! 60 ��
���
��#-@�'� ����&�4�	�ก�'�	)ก��#
�	�ก�"��&
�� ����������	�! 33.33 
��
���
��#-@�'� 	�กก�'���&
�� #�8&��4���� �!	!-�&� ���	�! 80 �����ก�'� %�)� �'���&#-�8����	�! 20 
������4��'��  *�!�!-�'��ก���4��� ���	�! 46.66 �����"
����'���8���ก��ก#%8&�e F�&���#%�	�
���	�! 6.66 ��&��'�����"
����'���8���ก#%8&�e ก��*ก����5 ���
�!-�'���4��� ���	�! 53.33 ��

4�*!4���ก
�� �'����	�! 46.66 *ก��� +,-����	�#��   +,-���&%"�!-�'���4����!# C#�8&��ก��
#��	
'�).��'�	��ก (�����	�! 60 *�!��#����4�����	#%�	����	�! 20 *�'�!-�'��ก���4��������ก��

����5��5ก�� ���	�! 53.33 �����ก ก�� ���	�! 43.33 *�!�����ก#"8&� ���	�! 3.33 #�8&����4�#�@�*���
�����ก$�
$���)���ก ���	�! 56.67 *�!�����ก��'��ก ���	�! 43.33 ��	$�%���*����ก#��	%�)�)
��������#�� ���"�! 60 �	�')�!��"�� �ก#��	��
���
��#-@�'���&���&�ก#��		����'%�)�ก��
�4���
������*�!
�� ��" �5� 
8� ��	�8� *�!ก���4���#��@�.��ก�'���&ก4�-���� ��&���&�ก#��	$���)�)
ก���4����� 
8� ����&�4���ก���� ��	��� *�!����4����'��ก�"#%8&�e �'�
���
��#-@�8&e # C
#�8&��#ก�&	�ก�"
�������

��	�ก)-�����กก�'��� 
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��ก*"" �!#��*""�!���
���
��#-@���#%8&��ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
���� %"�'� ��
������4��������5� �!��
���&ก4�-���� ���	�! 80 �'����	�! 20 ��'�������5� �!��
���&ก4�-���� 
*�!���	�! 76.67 #%8&��'��ก�5'�#�8�ก�����#-��!��ก�"
��������(
���(��-�8���ก�:!���	���
� ��#%�	����	�! 20 ��&"�ก�'���'#-��!�� *�!#%8&��'��ก��4������	'����&4�#��� ���	�! 53.33 
*�!��#%8&���&��'�'���4����� ���	�! 46.67 )�!-�'��ก���4��� ���	�! 46.67 #%8&��'��ก�5'�
%	�	��*ก����5 ���
%�
�� *�!���	�! 36.67 ��
���%	�	����ก *�!���	�! 83.33 �����

4�*!4���ก
��%�
�� ��#%�	����	�! 16.67 ��&��' ��ก��#�	 ���	�! 66.67 ��
���.'�	#-�8�����8&
"��� ���	�! 13.33 �4�#����	����  #%8&��'��ก�5'� ���	�! 56.67 ��
�������)�%�
�� *�!���	�! 
43.33 ��
�������)���ก  *��4����� ���	�! 86.67 ��'��ก#��	���������8& *�!#%8&�e ���	�! 
96.66 ��
��������ก.8&.� �'���.���� �����5 ��ก���4��� �4�)-���
���
��#-@�'��� ����������.����
�!# C#�8&��ก���ก*�'���&��	��� �����กก���ก*�'���&* �ก)-�' �����&
�� ��" �5� �!# C������#8��-�
��&��	 
���
��#-@�8&e #-@�'�(������4���ก
����'��!��ก�'�#��� 

������ �������	����!�����ก�� �!#��)-�ก�"�ก#��	)*�'�!ก�5'����" *�!�����*�����)�)-�
�ก#��	�"��
��������ก��&���#��	� *��� *�!���#ก�%"�'�ก����&�ก#��	������"#ก:a�)ก��)-�

!*����$�%���� �4�)-��ก#��	#��)�)�'�'�������ก��� ��
���%	�	����&�!%�G�����)-����
)�!��"����5� 

)�'����ก�� �!#�����
��������()*ก� +,-�������	������� )���ก���4����ก#��	
�4�	����'#��	"���	 ��	�8�	���'���'
'�	��ก �ก#��	"��
	���'�-���8���'
�'�� �4�)-��4������.�� 
*�'��
���%	�	��)ก��
��*ก� +,-����	�#��#�8&�%"�5 ���
)ก���4��� #�8&��������	�������)"
ก��ก��� %"�'� �ก#��	�'�)-,'	����'#���)�*�!���
���
����"	��)ก���$� ��	*�!��5 ��
ก��ก���ก������� �ก��ก��	��%"�'�#����4�-��")ก�� c�"���ก��ก���ก�������)-���#��	��'%� 
#%��!�ก#��	#��# ��&	.�&����#��	 

��ก +,-��'��e ��&�������	���%")ก���4�ก��ก����
�������	��������� �������	��� ��"# ��&	
*�ก�����ก��ก���ก��#��	 ��	)-���
���ก�!.�"��ก��� (���ก#��	#����#��	.�� #�8&���-��
.�&����*��� �������	�!�'�#���)-�
�"�����&ก4�-�*�! �'�	�ก#��	.��ก�'�ก4�-� ��	�4�ก��*���
����&
��).�&����(��� ก'� �'��! �'�	.��ก�'�ก4�-����#���#��	#��� �ก��ก�� �������	����4�ก��%��
5	 
#���������*�����)�)ก��#��	)ก�"�ก#��	�5กก�5'� ��
���#��	��! )-�
���.'�	#-�8� �4���# C���
*�!#-@
5:
'����#%8&�)ก�5'� *�!*!4������ก4����)�)-�ก�"�ก#��	)ก��# C���.�ก��&�����ก�5'� 
ก��%�G��#��)-���
5:
'�*�!����# C��&	����"���ก�5'� *�!(��ก�5'��-��'�����(�4�ก��ก������
)#���#��	 -�8����������	)ก���4��
�������	������� �������	���# i���ก��)-��ก#��	��(��
).'��%�กก�����*�!-���#��ก#��	�������#���  
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2.2 ��ก
�()ก�
ก
�,����"$
��-
.*�/������� 2 *#
"�" 5 !���1�/ 2)�/����
ก
�()ก�
+�/�
�������++�/$��3,"�4 

��ก����ก��ก�� �!#������$�%������	*"" �!#�����
��������()ก��*ก� +,-����
���	������� )�!	!��& 2 F�&�# Cก�����ก��ก����
�������	����������
����)� ��	���.'�	�������	
# C������#ก�*�!"���ก%d��ก����!-�'����&�ก#��	�4�ก��ก����
�������	������� F�&�����ก����ก��
����'�� �� 

 

����� 5 
!*#<��&	 ( X ) *�!�'�#"�&	�#"����> � (S) 
��������()ก��*ก� +,-����
���	�������*�'�!����!-�'��ก�����ก��ก����
�������	������� �!ก�"ก�� �!#������$�%���� 
�!	!��& 2 

 


��������()ก��*ก� +,-� 
������	�������)����'��e ����� 

N k X  S 

���
��������()ก��"�ก +,-� 30 16 12.56 2.35 
���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ 30 16 13.10 2.07 
���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� 30 16 12.63 2.34 
���
��������()ก���$� ��	����&#ก����� 30 16 13.40 2.25 
 
��กก����#
��!-���ก�� �!#�����
��������()ก��*ก� +,-�������	�������)���


��������()ก��"�ก +,-� ���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ ���
��������()ก��
-���K�ก��*ก� +,-� ���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� ���
��������()ก���$� ��	��
��&#ก����� )�!	!��& 2  ��กc������� 

�ก#��	��
!*���
��������()ก��"�ก +,-�)#8��-����!#�8&��-�*�!ก��
# ��&	* �� ��
'�#<��&	 12.56 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.35 ���
��������()ก��"�ก
��#-�5��&*������ ��
'�#<��&	 13.10 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.07 ���
��������()ก��-�
��K�ก��*ก� +,-� ��
'�#<��&	 12.63 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.34 *�!���
��������()ก��
�$� ��	����&#ก����� ��
'�#<��&	 13.40 
!* ���'�#"�&	�#"����>� 2.25 

��กก�� �!#������$�%����)�!	!��& 2 �� �������	���).�-��กก��"��:�ก��
��������&���	�'���
�ก#��	)ก������������'��e ��&�������)-��ก#��	��
����)�)#�8&����*�!-�)����(�& �4�)-�
�ก#��	�5กก�5'���*������&�!�4�#ก�&	�ก�"#�8&����*�!-�)����(�&����#�� ��กก�����#ก��ก#��	
��
���ก�!�8��8�����ก��� *�!%��
5	)#�8&����&�#���)��!�4���ก��� ��	ก��#���'�#%8&�)ก�5'�
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*�!���%��
5	)ก�5'�#%8&�-���K�ก���������&#-��!�� *�!��กก�����$��:��	'����'# C���ก�� �4�)-�
���"�'� �ก#��	"��
��#�8&����&
���!�4��	�'ก'�*���*�'��'*')��'��!�4����-�8���' �������	'�����
(��	
4�ก�����F�ก(��#�@ก-,�� ���� d�K���� ก�'���'� g
5:
��
'! -��	�ก�!����ก�:!�������&
"��ก�"��&���#��	�'�*�ก�'��ก��	'���� ������*�'��&
��)-���#�8&��-�*��� �!�4�ก�������#-�8�ก��-�

'!h ("����$��:� : 13 ���
� 2551) 

*�!��กก�����#ก�%d��ก�������ก#��		��%"�'� �ก#��	"���'�)*�'�!ก�5'�#��&���ก��
 ��"���*�! ��"%d��ก���)ก���4������ก�5'��'��ก� #%��!��!-�ก(��
����4�
�,����!��"

!*��&�!�����"��กก�� �!#������$�%���� ��&�ก#��	������"#ก:a�)ก�� �!#��)*�'�!
ก��ก������(��#ก:a�)ก�� �!#�����
��������()ก��*ก� +,-�������	������� ��&���.'�	�������	
# C������#ก�*�!"���ก%d��ก����!-�'��ก�����ก��ก����
�������	������� �!ก�"ก�� �!#��
����$�%���� 

*�!��ก��ก�� �!#��*""�!����#������ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
�������	�������
)�!	!��& 2 %"�'� �ก#��	�'�)-,'#�8&�#��&��4��� ���	�! 56.67 ��
���
��#-@�'� ����&�4�'��!	�ก
�'�	)ก��#
�	�ก�"��&
�� ���	�! 36.67 ��
���
��#-@�'��'�	ก�'���&
�� #�8&��4���� �!	!-�&� ���	�! 
86.67 �����ก�'�%�)� ���	�! 10 ������4��'��  *�!�!-�'��ก���4��� ���	�! 53.33 �����"
���
�'���8�"�����ก#%8&�e ���	�! 43.33 �����"
����'���8���ก �!-�'��ก���4������5 ���
 F�&����	�! 
66.67 *ก��� +,-����	�#��  ���	�! 33.33 ��
4�*!4���ก
��  +,-���&%"�!-�'���4��� ���	�! 
56.67 
���'�# C#�8&��ก��#��	
'�).��'�	��ก ���	�! 36.67 ��#����4�����	 *�'�!-�'��ก���4��� 
���	�! 66.67 �����ก��
����5��5ก�� #�8&����4�#�@�*��� ���	�! 76.67 �����ก$�
$���)���ก ��	
$�%������	�! 63.33 �ก#��	�����ก�'���������#���	�')#ก:a�����ก 
���
��#-@�8&e ���
�ก#��	�'���ก�	�ก�4�)-���	��กก�'��� #8&����ก��#���)ก���4�����	 ��&���&	����'# C��&'�%�)�
�'�)-,'�!# C#�8&����	�8���&	����'��	 

*"" �!#��*""�!���
���
��#-@���#%8&��ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4��
���� %"�'� ���	
�! 90 ��������4��������5� �!��
���&ก4�-���� *�!���	�! 80.00 #%8&��'��ก�5'�#�8�ก�����
#-��!��ก�"
��������(
���(��-�8���ก�:!���	���� *�!#%8&��'��ก�5'� ���	�! 73.33 
�'��ก��4������	'����&4�#��� �!-�'���4��� ���	�! 76.67 #%8&��'��ก�5'�%	�	��*ก����5 ���

��ก *�!���	�! 43.33 ��
4�*!4���ก
��%�
�� ก���4������	�! 83.33 �4����	�#�� *�! ���	�! 
10.00 ��
���.'�	#-�8�����8&"���  *�'���	�! 86.67 ��
�������)���ก  ���	�! 76.67 �4�����	��'
��ก#��	���������8& *�!#%8&�e )ก�5'� ���	�! 96.67 ��
��������ก.8&.� �'���.���� �����5 ��ก��
�4��� �4�)-���
���
��#-@�'� ����ก ����������.�������#%8&�
8�ก����#8��-���ก*�!��
���
��	��� ������	�����
8���#��@�.�� 
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��กก��#ก@"��"����������!-�'���4�ก�����ก��ก���ก��#��	��� ��	ก��%��
5	�	'����'# C
���ก�� %"�'� �ก#��	�����("�ก��#-�5��� +,-�)-����������(5 �!��
���� *�!%	�	����&�!
*ก��� +,-���&#ก����� ��	).�
���
��#-@$�	)ก�5'����'��ก�*ก� +,-�-�8��5 ���
��&#ก����� *�!
#%8&�)ก�5'���
�������)���&�!�4�����ก 

)�'����ก�� �!#�����
��������()*ก� +,-�������	������� �������	�������)"
ก��ก��� %"�'� �ก#��	�'�)-,'��
���#���)�)ก���4���ก��� ���#.'#�@ก.�	���!%� ���ก�'���'� 
g
5:
��
��" �4�
���	ก�"���#���).'�-�
��"h �4�)-��ก#��	�����(�4����(�ก����*�!�� )�'����
�ก#��	��&	����'#���)�#%8&�)ก�5'�ก@�����(.'�	ก��K�"�	ก���ก��� )ก���$� ��	�� �������	
%	�	��ก�!�5��ก#��	 )-��ก#��	��&��'ก�����ก���$� ��	�ก-��� *�!����"
4�(��
��-��-��� 
)-������"�"��)ก��# C���4� ก���*�����ก *�!ก��������)�*ก� +,-���� F�&��ก#��	��&�����"
��"-��	)-���4�#�������( c�"���-����&���# C��&'�%�)� �	'����ก@���	��%" +,-�����ก#��	
��&�'�-���8���'
'�	 #�8&���4�#���4�)-��'������� �������	���*!4�)-��ก#��	%	�	��jkก�'�
-���8�# C �!�4��5ก����&4�#��� #%��!ก���'���
����4�
�,�'�� )��
� 

�ก��ก��	��%"�5 ���
)#�8&�����#�����&)-��ก#��	� 
�
���)#�8&����&�ก#��	�)� F�&�
"��
�����ก#��	#�8&�#���-�����5�*�����'%"-���8���&���#������ก�� #8&����ก#���%�กก����� -���8�
��'
'�	����	�'��&.�� *�!���ก#��	��#���-�����5�ก���ก �4�)-��	�ก�'�ก��-�-���8���&����ก�� �������	
���*ก� +,-���	ก����.�&����#��	��������	���.��8&��)-��ก#��	�����ก��
�
����������ก#��� 
*�!��#	@-���#��ก#��	 �������	�����)-�
��"��:���ก��# i�-�����5�#%8&�)-��ก#��	���
�
����'� 1 
.�&���� 

��กก�����ก��ก������� 2 �!	! %"�'��ก#��	��
���%	�	��)ก��
��*ก� +,-���ก��� *�!
%	�	����&�!*ก� +,-����	�#��ก'� �!#-@�����ก*""�!����#������ก#��	#ก�&	�ก�"ก���4�
�
����)�!	!��& 1 �!-�'��ก���4����ก#��	��ก��*ก����5 ���
���	�#�����	�! 46.67 *�!)
�!	!��& 2 �ก#��	��ก��*ก����5 ���
���	�#�����	�! 66.67 F�&����ก�'�)�!	!��& 1 ��	#�8&�%" +,-�
�!�4�ก�� ��ก��$�	)ก�5'�ก'� *�!���4��� ��ก��
�� *�!
��������ก�!-�'��ก���4���)�!	!��& 2 
���	�! 66.67 ���ก�'�)�!	!��& 1 ���	�! 53.33 *����'� �ก#��	��
����5�*�!�5ก��)�!-�'��
ก���4��� *�!��ก���4�����&��ก��)�!	!��& 2 ���ก�'�)�!	!��& 1 �����&�����ก
!*��&#%�&������ก
ก���4�))"ก��ก����'��e 
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2.3 ��6,��ก
�,����"$
��-
.*�/ "�����
/+#
�""ก
�*�+ก*ก���ก
�
����"��� $�4/�$�������� 1 7 2  "ก
�*�+�#
�89�������/
" 2)�/����ก
�()ก�
+�/�
�������+
+�/$��3,"�4 
 

����� 6 
!*#<��&	 ( X ) *�!�'�#"�&	�#"����>� (S) *EJ��!���������ก�����ก��ก���
�
�������	������� �!ก�"ก�� �!#������$�%���� 

 

�!	!��& 1 �!	!��& 2 
*EJ��!������ N k 

X  S X  S 
ก�� �!#��*EJ��!�������#�� 30 16 12.00 2.23 13.03 2.00 
ก�� �!#��*EJ��!��������	#%8&��ก#��	 30 16 11.75 2.38 12.60 2.13 
ก�� �!#��*EJ��!����������ก#��	��	
�� 30 16 12.10 2.05 13.18 2.00 

 

��ก����� 6 %"�'� )�!	!��& 1 �ก#��	��ก�� �!#��*EJ��!�������#�� ��
'�#<��&	 
12.00 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.23 ก�� �!#��*EJ��!��������	#%8&��ก#��	 ��
'�#<��&	 
11.75 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.38 ก�� �!#��*EJ��!����������ก#��	��	
�� ��
'�#<��&	 
12.10 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.05 �'�)�!	!��& 2 �ก#��	ก�� �!#��*EJ��!������
�#�� ��
'�#<��&	 13.03 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.00 ก�� �!#��*EJ��!��������	#%8&�
�ก#��	 ��
'�#<��&	 12.60 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.13 ก�� �!#��*EJ��!���������
�ก#��	��	
�� ��
'�#<��&	 13.18 �'�#"�&	�#"����>�#�'�ก�" 2.00 

ก�� �!#��*EJ��!��������ก#��	���%����:���ก��
� �!ก�"��&��  *�!
5:$�%���
���� ��	)-��ก#��	��� �!#���#��  �!#���������#%8&� *�!�������	# C��� �!#�� %"�'�
�ก#��	��
!*#<��&	���*EJ���������� F�&���กก��������"ก������4�*EJ����� �ก#��	"��
ก�5'�����4������"��:�
�"(���	�')�!��"����ก *�'ก@	����"��
��&�4�����-�	 	����������'��"��:��ก 
F�&��������	���)-��  ��" �5�*ก��� ��	)-�#�ก���� ����4���)-�' %��������)-����#��*!ก������4�*EJ�
�!����)-���	�&���� *�!��กก��%��
5	ก�"�ก#��	 �4�)-����"�'� �ก#��	%	�	����*�*EJ�������#��
)-��� #%8&���&�!�����'��	-�ก
!* *�!�ก#��	"��
��"��ก��ก-������	������� �4�)-��8�4�)"
ก��ก�����&�����"ก������*���ก��"� ���	 *�!#�8&�ก��"��#��
8 ��กc�'�-�	� *��� ���#.' #�@ก.�	
�K� ก�'���'� g
��
��"���8�.����&
��*�ก
8#�8&���
��"h ������#8&������ก-������	����������ก#��	
-��	-�����).��'��ก� �������	����4�ก��*ก�����	ก��%��#�8�#�8&��ก��#ก@"���)-�-��ก'���ก��ก-��� 
*�!#�8&��ก#��	�4�ก��ก���#��@�*����������	���
�	�������'����ก#��	
)�"�����&�8�4�)"ก��ก�����&
�����"ก������*����8�4�ก��"�  (��%"�������	�!#ก@"���*�!4�� )-��ก#��	)$�	-�����ก
����-�&� 
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�4�-��"ก�� �!#������$�%�������	*"" �!#��
��������()ก��*ก� +,-����
���	������� )"ก��ก����� "��)"ก��ก���$��!��*�!ก�� �!#���	�')�� ���ก�5'� 
!*.����
���#�'�ก� F�&��ก#��	�!4�.����-�8�������� #ก@"���)*EJ��!������ 

 

����� 7 ��5 
!*#<��&	 ( X ) ��ก*"" �!#��
��������()ก��*ก� +,-�������	������� 
�!-�'��ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 *�!�!	!��& 2 
 


��������()ก��*ก� +,-� 
������	�������)����'��e ����� 

k 
ก'�ก��
����� 

�!	!��& 1 �!	!��& 2 

���
��������()ก��"�ก +,-� 16 - 11.86 12.56 
���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ 16 - 12.00 13.10 
���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� 16 - 11.00 12.63 

 

���
��������()ก���$� ��	����&#ก����� 16 - 13.13 13.40 
 

��ก����� 7 %"�'� -�����กก�����ก��ก����
�������	������� �!	!��& 1 ������!ก��
#��	��� �ก#��	��
��������()ก��*ก� +,-�������	������� ���
��������()ก��"�ก +,-� 
���
��������()ก��"�ก��#-�5��&*������ ���
��������()ก��-���K�ก��*ก� +,-� *�!���

��������()ก���$� ��	����&#ก����� #ก�
��&�-�&���ก
!*#�@� (k = 16) *�!#�8&���ก�����
ก��ก����
�������	������� �!	!��& 2 ���
����)� %"�'� �ก#��	��
��������()ก��
*ก� +,-�������	������� )*�'�!���������ก�'��!	!��& 1 ���*���)$�% �!ก�" 7 
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

ก��)�ก�*+�� ก��)�ก����,-�./-����� ก������0�ก��/ก��*+�� ก���1����	��-�.�ก��
2��
�����������	
��	����

��/���3��.	
��	�-�. 1

��	�-�. 2

 
 

-
.,��ก�� 7 *���%�G�ก�����*"" �!#��
��������()ก��*ก� +,-�������	�������          
     �!-�'��ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 *�!�!	!��& 2 

 
$�"��� 2 ��#
��!-�������-���ก������� 
 

)ก������	
������ �������	����4�ก������"-���ก�����ก��ก����
�������	�������������!
ก��#��	���*�!���
����)� ��	*""����"���
��������()ก��*ก� +,-�������	������� F�&�
# C.5�#��	�ก�"ก'�ก������� 

 

����� 8 
!*#<��&	 ( X ) *�!�'�#"�&	�#"����>�(S) 
��������()ก��*ก� +,-����
���	������� ����ก#��	 ก'�*�!-���ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 *�!�!	!��& 2 

 

ก�5'� N k X  S 
ก'�ก������� 30 40 25.50 5.38 
-���ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 30 40 28.33 6.41 
-���ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 2 30 40 31.56 5.45 

 



 89 

��ก����� 8 %"�'� 
!*#<��&	ก'�ก�������#�'�ก�" 25.50 �'�#"�&	�#"����>� 5.38 
�'�-���ก��������!	!��& 1 ��
!*#<��&	#�'�ก�" 28.33 �'�#"�&	�#"����>� 6.41 *�! -���ก��
������!	!��& 2 ��
!*#<��&	#�'�ก�" 31.56 �'�#"�&	�#"����>� 5.45 F�&�
!*#<��&	-���ก��
��������ก�'�
!*#<��&	ก'�ก������� *����'��ก#��	��*����ก��%�G�
��������()ก��
*ก� +,-�������	�������#%�&���� 

��ก��%�G�
��������()ก��*ก� +,-�������	������� �����(4���#��	ก��E#��
*���*�������ก��%�G�ก����&#%�&��������	'��.��#� ���ก��E �'�� �� 

 

0

10

20

30

40

1 2 3 �����-�.

��/���3��.	

ก�,��-����

 
 

-
.,��ก�� 8 *���*����%�G�ก�����*""����"���
��������()ก��*ก� +,-���� 
      ���	������� 
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3. ��ก
�()ก�
�,�����������
��
�
�< "ก
��ก�,=��
�
/���
(
�$�� ก��"���
���/ก
�*�+ก*ก���1��//
"���
(
�$��������� 1 ���������� 2 
 
����� 9 ��ก��# ��	"#��	"
��������()ก��*ก� +,-�������	������� ก'�*�!-���ก�����
ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 *�!�!	!��& 2 

*-�'�
���* � �� SS df MS F 
�!-�'��ก�5'� 
$�	)ก�5'� 

       ��&������ 
        �'���&#-�8� 

2373.73 
1074.67 
552.87 
521.40 

29 
60 
2 
58 

 
 

276.43 
9.00 

 
 

30.73** 

����-�� 3448.40 59   
F.01 (2,58) =  4.96      ** ���	�4�
�,����(�����&�!��" .01 
��ก����� 9 %"�'� ก'�ก�����ก��ก����
�������	������� ก�����ก��ก����
����

���	�������������!ก��#��	���*�!���
����)� �!ก�"ก�� �!#������$�%�����4�)-�

��������()ก��*ก� +,-�������	�������*�ก�'��ก��	'�����	�4�
�,����(�����&�!��" .01 �!����
����"�'�� �'���ก������"
�')�"�����&*�ก�'��ก� ��	).�ก��# ��	"#��	"%-5
�: 

 
����� 10 ��ก��# ��	"#��	"#��	" 
��������()ก��*ก� +,-�������	������� �!-�'��ก'� -���
ก�����ก��ก����
�������	��������!	!��& 1 *�!�!	!��& 2 

 

X  1X = 25.50 2X  = 28.33 3X  = 31.56 
ก'�ก������� ( 1X ) - 2.83* 6.06 ** 
�!	!��& 1 ( 2X )  - 3.23 * 
�!	!��& 2 ( 3X )   - 

* ���	�4�
�,����(�����&�!��" .05 
��ก����� 10 *����'� -�����กก�����ก��ก����
�������	������� �!	!��& 2 �ก#��	��


��������()ก��*ก� p,-�������	������� ���ก�'� -���ก�����ก��ก����
�������	�������)
�!	!��& 1 *�!���ก�'�ก'����ก��ก��� �	'�����	�4�
�,����(�����&�!��" .05 *�!-�����กก�����ก��ก���
�
�������	������� �!	!��& 1 �ก#��	��
��������()ก��*ก� +,-�������	����������ก�'�ก'�
ก�����ก��ก����	'�����"�4�
�,��&�!��" .05 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง

ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูและตามความสนใจ 
2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนจัด

กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงตามสาระ
การเรียนรู และหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนกัเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัด

เปาโรหิตย สาํนักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจํานวน 3 หองเรียน และทาํการ
สุมอยางงาย มา 1 หองเรียน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบสอบสมมตฐิาน ไดแก 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินตามสภาพจริง ไดแก 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาระการเรียนรู จํานวน 4 แผน 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ จํานวน 4 แผน 
3. ใบกิจกรรม 
4. แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
5. แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
6. แบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน 
7. แบบประเมินผลงานโดยคร ู
8. แฟมสะสมงาน 

 

การรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึง่การทดลอง เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงระยะเวลา ดังน้ี 
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ระยะเริ่มตน ทําการปฐมนิเทศนักเรยีน และทดสอบกอนการทดลองดวยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร วางแผนแบงนักเรยีนเปนกลุมๆ ซ่ึงนักเรียนเปนผูจับ
ฉลากเลือกกลุมดวยตนเอง แตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน ชี้แจงทําความเขาใจและสราง
ขอตกลงรวมกันกับนักเรียนกลุมตวัอยาง ในการรวมกิจกรรมการเรียน 

ระยะที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู ครอบคลุมในสัปดาหที่ 1 ชั่วโมงที่ 
2-6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-4 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยจํานวน 2 ทานสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรยีนในแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดานเม่ือสิ้นสุดระยะที่ 1 ทดสอบหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรยีนรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดวยแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการทดลอง และใหนักเรียนทาํแบบ
สะทอนตนเองในการทํางานโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนในการทําโครงงาน นํา
ขอมูลการประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได
จากการสังเกตพฤตกิรรม การตรวจประเมินในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะห
เน้ือหา สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา และสะทอนผลการจัดกิจกรรมและการประเมินในระยะที่ 1 
ใหนักเรียนทราบ 

ระยะที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู ครอบคลุมในสัปดาหที่ 1 ชั่วโมงที่  
แผน8-12 การจัดการเรียนรูที่ 5-8 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยจํานวน 2 ทานสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรยีนในแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดานเม่ือสิ้นสุดระยะที่ 2 ทดสอบหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรยีนรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดวยแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการทดลอง และใหนักเรียนทาํแบบ
สะทอนตนเองในการทํางานโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนในการทําโครงงาน นํา
ขอมูลการประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได
จากการสังเกตพฤติกรรม การตรวจประเมินในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะห
เน้ือหา สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา และสะทอนผลการจัดกิจกรรมและการประเมินในระยะที่ 2 
ใหนักเรียนทราบ 

สรุปผลการวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรยีนและการประเมินตาม
สภาพจริง ในแตละชวงระยะ สะทอนผลการเรียนใหนักเรียนทราบและเปรียบเทียบกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 



 93 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังน้ี 

1. เม่ือสิ้นสุดการทดลองในระยะที ่1 นําผลการประเมินตามสภาพจริงมาหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินแปลความหมายความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยแบง
ออกเปน 4 ดาน ตามทฤษฎีของเวียร นําคะแนนที่ไดจากการประเมินพฤติกรรมที่ครูเปนผูสังเกต 
คะแนนจากใบกิจกรรม และคะแนนจากการประเมินผลงานโดยครู มาแบงแยกออกเปนรายดาน 
สรุปผลคะแนน 

2. เม่ือสิ้นสุดการทดลองในระยะที ่2 นําผลการประเมินตามสภาพจริงมาหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชนเดียวกับระยะที่ 1 แลวทําการสรุปผล 

3. นําผลการประเมินตามสภาพจริงในแตละระยะมาวเิคราะหเน้ือหา สรุปผลการประเมิน
ตามสภาพจริงของความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ตัง้แตระยะ 1 ถงึระยะที่ 2  

4. นําผลคะแนน กอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวางกอนการทดลองกับระยะ
ที่ 1 และกอนการทดลองกับระยะที่ 2 มาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถติ ิt-test (for 
dependent samples) กําหนดระดับนัยสาํคัญทาสถติิที ่.05 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

1. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทําให
นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง มีคะแนนเฉลีย่
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมนิตามสภาพจริง ทําใหนักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาตรดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูแบบโครงงานเปน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ที่ผูเรียนตองเปนผูปฏบิัติกจิกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต:ิ2542) สวนการประเมินตามสภาพจริงน้ัน 
เปนกระบวนการที่สังเกตได บันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการทีนั่กเรียนทํา เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการตัดสนิใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็ก ไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต
เนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางาน ความสามารถในการแกปญหา และการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัตใินสภาพจริง ที่นักเรยีนเปนผูคนพบและผลติความรู (กรมวชิาการ: 
2545) 
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การประเมินตามสภาพจริงน้ี ไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน เพราะผลการประเมิน
ไดมาจากแหลงขอมูลและวธิีการตางๆ ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการศึกษารวบรวมทั้งจากการสังเกต การ
แสดงออก ชิ้นงาน ผลงาน การรายงาน การประเมินแฟมสะสมงาน อีกทั้งการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดรับทราบเกณฑการประเมิน มีโอกาสเปนผูประเมิน และมีบทบาทในการรวมกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางเต็มที่ สงผลใหนักเรียนมีแนวโนมในการพัฒนาดีขึ้น 

นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยทีแ่สดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร โดยใชแนวคิด
ทฤษฎีการสรรคสรางความรูในวชิาวทิยาศาสตรน้ันทําใหนักเรียนมีผลการเรียนทีดี่ขึ้น ดังเชน 
งานวิจัยของจารึก สกุลเจริญโชค(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนตามแนว
ทฤษฎีการสรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ที่มีตอศักยภาพทางการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา การใชกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการ
สรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทําใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง 
ปานกลางและต่ํา มีศกัยภาพทางการเรียนวชิาวทิาศาสตรสูงขึน้ในแตละชวงระยะและศักยภาพ
ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรดานความรู ดานทักษะและกระบวนการและดานคณุลักษณะจติพิสัยของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา หลังการเรยีนสูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

2. การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยดานตางๆ  4 ดาน ไดแก 1) ดาน
ความสามารถในการบอกปญหา 2) ดานความสามารถในการบอกสาเหตทุี่แทจริง 3) ดาน
ความสามารถในการหาวธิีการแกปญหา 4) ดานความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น เปนการ
ประเมินโดยการสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนระหวางทาํกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ตั้งแตเริม่ตน
จนจบ ทําใหทราบถึงพัฒนาของนักเรียนวาเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด และเปนไปตามสภาพจริง
ของนักเรียนหรือไม การประเมนิตามสภาพจริงเปนการประเมินที่เปดโอกาสใหนักเรียนและครูสะทอน
เปาหมาย และแนวทางในการประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี (กรมวิชาการ. 2542 : 10) ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงนําผลการประเมินตามสภาพจริงในครั้งแรกมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยาง จึงสงผลทําใหความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรในระยะที่ 2 สูงกวาในระยะที่ 1 ซ่ึงกิติภูมิ เลิศกิตติกลุโยธิน (2550) ไดศึกษา
ความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01  

3. การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
นักเรียนศึกษาคนควาและคนพบองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข (2541:11) ที่กลาววา หลักการถายทอดความรูและ
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนคือการยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคญั การเรียนรูโดย
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ครูผูสอนพยายามจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหผูเรยีนไดคนหาคาํตอบดวยตนเอง ทั้งน้ีเพราะการ
คนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองน้ันผูเรียนมักจะจดจําไดดี และมีความหมายโดยตรงตอผูเรียนและ
เกิดความคงทนของความรู และการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ครูผูสอนได
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง และทําความเขาใจโดยนาํ
ความรูเดิมทีมี่อยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งที่พบใหมและสรางเปนความรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545:17) ที่ไดใหความหมายของโครงงานวา โครงงานคือ ผลงานการวิจัย
ชิ้นเล็กๆ ของผูเรียน ที่ใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู หรือความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง ตามสาระการเรียนรูอยางแทจริง ตัง้แตเปนผูกําหนดปญหาซึ่งเปนหัวขอโครงงาน และวธิกีาร
ไดมาซึ่งคําตอบนั้นดวยตนเอง ครูเปนเพียงที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําตามความจําเปน  

ผลงานวิจัยทีแ่สดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ดังเชนงานวจัิยของ กิติภูมิ เลิศกติติกลุโยธิน 
(2550) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร โดยใชแบบ
ฝกโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยกาญจนา ฉัตร
ศรีตระกูล (2544) ไดศึกษาการเปรยีบเทียบความสามารถในการเขียนเคาโครงของโครงงานภูมิ
ปญญาไทย การคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
2 ที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทางวทิยาศาสตรกบัการสอนแบบสืบเสาะ 
ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการเขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทย และการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิ
ปญญาไทยทางวิทยาศาสตรกับนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทาง
วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
เขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรสูงกวานกัเรียนที่สอนแบบสบืเสาะ 

จากผลการวิจัยของผูวิจัยและคนอื่นๆ ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจรงิน้ันสงผลทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อีกทั้งโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่ศึกษาเกีย่วกบั
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มจากปญหาที่นักเรียนใหความสนใจและคิดเอง อาจเปนกลุมหรือ
รายบุคคล แลวหาวิธีการแกปญหานั้น โดยที่มีครู อาจารย ผูเชี่ยวชาญในดานนัน้เปนผูใหคําปรึกษา 
แนะนํา ชวยเหลือในดานตางๆ จนสําเร็จตามวตัถุประสงค ลัดดา ภูเกยีรต ิ(2544:33) 

4. สภาพปญหาและอุปสรรคในการประเมินตามสภาพจริง จากการศึกษาวิจัยในระยะเริ่มตนนั้น
พบปญหาในการประเมิน กลาวคือ นักเรียนขาดความเขาใจในการประเมิน เคยชินกับการประเมิน
แบบเดิมที่ครเูปนผูประเมินคนเดียว ซ่ึงผูวิจัยไดอธิบาย ชี้แจง เพ่ิมเตมิ ทําใหนักเรยีนเขาใจมากขึ้น 
สามารถประเมินผลงานและพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนได นักเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น 
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ทั้งน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงกิจกรรมการทํางานกลุมใหเหมาะสมกับเวลาในแตละชวงระยะ เน่ืองจากในชวง
ระยะที่ 1 น้ัน นักเรียนยังใชเวลาในการทาํใบกิจกรรมมาก เน่ืองจากนักเรียนยังคดิวาถาทําไมเสร็จครู
จะใหไปทําเปนการบาน ทําใหนักเรียนทําไมตรงตามเวลาที่ครูกําหนด นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดขอความ
รวมมือจากคณะครูใหเขามามีสวนรวมในการประเมินตามสภาพจริงในบางชิ้นงานดวย ซ่ึงพบวา ครูที่
ไดรวมประเมินสามารถประเมินใหคะแนนนักเรียนตามเกณฑไดสอดคลองกับสภาพจริงของนักเรียน  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใชในชั้นเรียน 
ในการนําผลการวิจัยไปใชในชั้นเรียน หรือใชในกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ควรปฏบิตัิดังน้ี 
1.1 การพัฒนาความสามารถในแกปญหาทางวิทยาศาสตรควรใชลักษณะการฝก โดยให

นักเรียนไดฝกทักษะการคดิแกปญหาดวยตนเอง และครูเปนเพียงทีป่รึกษาเทานัน้ เพ่ือใหนักเรียนได
เรียนรูอยางเต็มตามความสามารถ 

1.2 การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงโดยใชวธิกีารวัด
ที่หลากหลายวิธทีําใหไดขอมูลสารสนเทศที่จะชวยใหทราบพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางแทจริง และ
นํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 การกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ควรกําหนดใหสอดคลองกับระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทําใหการประเมินผลเปนไปตามสภาพจริง
ของผูเรียน และคํานึงถงึผูเรียนเปนสําคญั 

 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

2.1 ควรนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามทฤษฎขีอง
เวียร ไปใชในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ 

2.2 ควรพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในหนวยการ
เรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหามากขึ้น 

2.3 ควรพัฒนาทักษะการบอกปญหา การหาสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา และการ
อภิปรายผล ใหมากขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการวิเคราะหปญหาตางๆ จากสถานการณตางๆ และ
สามารถแกปญหาไดถูกตอง 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
   ทางวิทยาศาสตร เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น 

ขอที่ คา IOC หมายเหต ุ ขอที่ คา IOC หมายเหต ุ
1 0.8   คัดเลือกไว  31 0.6   คัดเลือกไว  
2  0.6  คัดเลือกไว   32  0.8  คัดเลือกไว  
3  1.0   คัดเลือกไว  33  0.6  คัดเลือกไว  
4  0.6  คัดเลือกไว   34  0.8  คัดเลือกไว  
5  0.6  คัดเลือกไว   35  0.6  คัดเลือกไว  
6  0.8   คัดเลือกไว  36  0.6  คัดเลือกไว  
7  0.8   คัดเลือกไว  37  0.8   คัดเลือกไว 
8  0.6   คัดเลือกไว 38  0.6   คัดเลือกไว 
9  0.8   คัดเลือกไว 39  0.8   คัดเลือกไว 
10  0.8  คัดเลือกไว  40  0.8  คัดเลือกไว  
11  0.6  คัดเลือกไว  41  0.6  คัดเลือกไว  
12  0.6  คัดเลือกไว  42  0.4  ตัดทิ้ง  
13  0.6   คัดเลือกไว 43  0.4  ตัดทิ้ง  
14  0.6  คัดเลือกไว  44  0.6  คัดเลือกไว  
15  0.4  ตัดทิ้ง 45  0.2   ตัดทิ้ง 
16  0   ตัดทิ้ง 46  0.6  คัดเลือกไว  
17  0.6   คัดเลือกไว 47  0.8  คัดเลือกไว  
18  0.6  คัดเลือกไว  48  0.4  ตัดทิ้ง  
19  0.8  คัดเลือกไว  49  0.8  คัดเลือกไว  
20  0.8   คัดเลือกไว 50  0.8  คัดเลือกไว  
21  0.8  คัดเลือกไว  51  0.8  คัดเลือกไว  
22  0.6  คัดเลือกไว  52  0.8  คัดเลือกไว  
23  0.2  คัดเลือกไว  53  0.8   คัดเลือกไว 
24  0.2   คัดเลือกไว 54  0.8  คัดเลือกไว  
25  0.4  คัดเลือกไว  55  0.8  คัดเลือกไว  
26   0.6   คัดเลือกไว 56  0.6  คัดเลือกไว  
 27  0.4  คัดเลือกไว  57  0.8  คัดเลือกไว  
 28  0.4  คัดเลือกไว  58  0.6  คัดเลือกไว  
 29  0.8  คัดเลือกไว  59 0.6   คัดเลือกไว 
 30  0.8  คัดเลือกไว  60  0.2   ตัดทิ้ง 
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ตาราง 12 คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
             การแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
1 0.58 0.33 21 0.50 0.61 
2 0.36 0.51 22 0.67 0.57 
3 0.47 0.50 23 0.50 0.50 
4 0.41 0.75 24 0.50 0.50 
5 0.45 0.33 25 0.42 0.36 
6 0.54 0.33 26 0.65 0.19 
7 0.61 0.36 27 0.54 0.36 
8 0.70 0.36 28 0.47 0.75 
9 0.63 0.29 29 0.62 0.12 
10 0.60 0.50 30 0.44 0.47 
11 0.52 0.64 31 0.59 0.71 
12 0.53 0.61 32 0.62 0.68 
13 0.80 0.21 33 0.55 0.29 
14 0.42 0.61 34 0.63 0.43 
15 0.57 0.57 35 0.54 0.68 
16 0.72 0.53 36 0.62 0.40 
17 0.61 0.40 37 0.53 0.40 
18 0.76 0.46 38 0.49 0.64 
19 0.45 0.71 39 0.46 0.64 
20 0.49 0.40 40 0.62 0.25 
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ภาคผนวก ข 
 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาระการเรียนรู 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
4. ใบกิจกรรม 
5. แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
6. แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
7. แบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน 
8. แบบประเมินผลงานโดยคร ู
9. แบบบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูตามสาระการเรียนรู 
ระยะที่ 1 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่.........................................เดือน.........................................พ.ศ................................................ 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่ง จัดอยูในพวกดาวเคราะหหิน  ซ่ึงมีดาวพุธ  ดาวศุกร  ดาวอังคาร   

และดาวพลูโต อีกกลุมหน่ึงเปน ดาวเคราะหที่เปนแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส 
ดาวเนปจูน การที่โลกเปนดาวเคราะหหิน องคประกอบของโลกสวนใหญจึงเปนหิน  แมวา
พ้ืนผิวโลกสวนใหญจะปกคลุมดวยน้ํา แตใตพ้ืนดินและพื้นน้ําลึกลงไปมีแตหิน  

โครงงานวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน ไดเก็บปญหาขอสงสัย การไดพบเห็นสิ่ง
ตางๆ เปนการกระตุนใหอยากรู เพ่ือจะใชเปนหัวขอในการทําโครงงาน ในการศึกษาเรื่องโลกซึง่เปน
ดาวเคราะหหิน สวนประกอบของโลกสวนมากจึงเปนหิน เราจึงพบหินอยูทั่วๆ ไปตามพื้นโลก  

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 บอกความหมายของการทําโครงงานได 
2.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานได 
2.3 อธิบายสวนประกอบของโครงงานได 
2.4 อภิปรายและบอกไดวาหินเปนสวนประกอบของโลกทีมี่มากที่สุด 
2.5 นักเรียนมีความพรอมในการทํางานกลุม และมีความสนใจในการที่จะปฏิบตัิงาน 

 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 ครูนําตวัอยางโครงงานมาใหนักเรียนดู และสนทนานักเรียนเกี่ยวกับความหมาย 
จุดประสงค ประเภท และขัน้ตอนการจัดทําโครงงาน 

3.2 ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นวา สวนประกอบใดของโลกมีมาก
ที่สุด นักเรียนอาจจะอภิปรายวา นํ้า ดิน อากาศ หรือสิ่งมีชีวิตตามทีเ่ห็นบนพื้นโลก ครูอาจใชคําถามวา 
ใตพ้ืนดิน ใตพ้ืนนํ้าลึกลงไป ถาขุดลงไปเรื่อยๆ นักเรยีนคิดวาจะพบอะไร ซ่ึงในที่สุดนักเรียนควรจะสรปุ
ไดวา แมผิวโลกจะปกคลุมดวยดินและน้าํ แตใตพ้ืนดินและพ้ืนนํ้าลกึลงไปจะมีแตหินเปนสวนมาก 
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3.3  ครูใหความรูเพ่ิมเติม วา โลกของเราแบงออกเปนชั้นๆ จากผิวโลกสูแกนโลก โดยยึดเอา
เน้ือของโลกในเชิงสวนประกอบ และลักษณะทางกายภาพเปนเกณฑ แบงได 3 ชั้นคือ ชั้นเปลือกโลก  
ชั้นแมนเทิล และชั้นแกนโลก โดยที่ในชั้นเปลือกโลกประกอบไปดวยหิน ดินและแร ไดแบงหินออกเปน 
3 กลุม ตามลักษณะการเกิด คือ หินอัคนี เกิดจากการตกผลึกเย็นตวัและการเย็นตวัของแมกมา หิน
ตะกอน เกิดจากการทับถมและอัดแนน และการเชื่อมประสานของตะกอนตางๆ และหินแปร เกิดจาก
การแปรสภาพของหินเดิม เน่ืองจากความรอนและความดัน 

3.4 ใหนักเรียนลงผลสรุปจากการที่ไดอภิปรายในใบกิจกรรมที่ 1.1 
3.5 ครูติดภาพโปสเตอรรูปโลกในอวกาศแลวทบทวนองคประกอบของโลก เพ่ือปลุกเราความ

สนใจ และเชื่อมโยงสาระการเรียนรู  
3.6 ใหนักเรียนชวยกันบอกวา โลกประกอบดวยหิน ดิน นํ้า อากาศ และสิ่งมีชวีิต ซ่ึงอาจจะ

อภิปรายเพิ่มเติมวา ดินมี 3 ชนิด ไดแก ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย พรอมทั้งบอกลักษณะของดิน 
แตละชนิด รวมถึงประโยชนของดิน  

3.7 ใหนักเรียนฝกตั้งคําถามนําเพื่อจุดประกายใหนักเรียนเกิดความคิดและวิเคราะหแลวรวมกัน
อภิปรายทบทวนถึงสิ่งทีไ่ดศึกษาในประเด็นนี้ และทําในใบกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 

3.8 ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา โลกเปนดาวเคราะหประเภทดาวเคราะหหินและนอกจากโลกยังมี
ดาวพุธ ดาวศกุร ดาวอังคาร และดาวพลโูตก็เปนดาวเคราะหหินเชนกัน สวนดาวเคราะหดวงอื่นๆ ใน
ระบบสริุยะ อันไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน เปนดาวเคราะหแกส จากนั้นครู
ถามนักเรียนวา นักเรียนเคยเห็นหินบนโลกหรือไม หินที่พบมีลักษณะอยางไร 
 

4. สื่อการเรียนรู 
4.1 ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร 
4.2 หนังสือเรียนวทิยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
4.3 โปสเตอรรูปโลกในอวกาศ 
4.4 โปสเตอรสวนประกอบของโลก 
4.5 ลูกโลกจําลอง 
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5. การวัดผลและการประเมินผล 
 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
1.สามารถ สรุปประเด็นสําคญั ไดวา
โลกประกอบไปดวยหินเปนสวนใหญ 
2.นักเรียนมีความสนใจและสามารถ
ตั้งคําถามทีเ่กีย่วกับหินและดินบน
โลกได 

- แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่
แทจริง 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้น
ไป 

6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………..…………… 
 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………..…………… 

 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                               ตําแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 



 110

 

แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่............................................เดือน.........................................พ.ศ............................................. 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การระบตุัวแปรมีสวนชวยใหการคนควา การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลองทาํได

งายขึ้น หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงโดยการผพัุงอยูกับที่ ซ่ึงแบงออกเปน กระบวนการผุพัง
ทางกายภาพ และกระบวนการผุพังทางเคมี กระบวนการผุพังทางกายภาพเกิดจากแรงกระทําตางๆ 
จากธรรมชาต ิเชน การขยายตัว และการหดตัวทีไ่มเทากันทุกสวนของหิน เม่ือไดรับความรอน แรง
โนมถวง และแรงดันที่เกดิจากการขยายตวัของน้ําทีซึ่มอยูตามรอยแตกของหิน เม่ือกลายเปน
นํ้าแข็งในฤดูหนาว แรงดนัรากไมที่ไชชอนลงในหิน กระบวนการทางกายภาพทําใหขนาดของเม็ด
หินเปลี่ยนแปลง แตยังมีสมบัติทางเคมีเหมือนหินเดิม สวนกระบวนการทางเคมเีปนการสลายตัว
ของหิน ตัวอยางของปฏิกิริยาเคมีที่ทําใหหินเปลี่ยนแปลง เชน การเกิดสนิมในเนื้อหินที่มีแรซ่ึงมี
ธาตุเหล็กเปนองคประกอบ การสลายตวัของเน้ือหินที่เกิดจากสารละลายกรด หินใหมที่เกิดจากการ
ผุพัง โดยกระบวนการทางเคมีจะมีสมบัตทิางเคมีตางไปจากหินเดิม 

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 นักเรียนกําหนดหัวขอในการทําโครงงานได 
2.2 นักเรียนสามารถสรางโครงรางของโครงงานได 
2.3 นักเรียนสามารถวางแผนปฏิบัติงานได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ครูนําภาพ นํ้าแข็งในขวดพลาสติก, ตนไมขึ้นบนหิน, ปะการัง และสนิมเหล็กมาใหนักเรียน

ดู พรอมทั้งฝกการตั้งปญหา ในใบกิจกรรมที่ 1.4 และฝกการระบตุวัแปรในใบกจิกรรมที่ 1.5 
3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัขัน้ตอนการทําโครงงานที่ไดเรียนไปแลว 
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3.3 ใหความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาดิน เชนการปลูกพืชคลุมดิน ชวยเพิ่มความชุมชื้น
ใหแกดินเปนตน 

3.4 ใหนักเรียนออกแบบการทดลองเขียนเคาโครงยอของโครงงาน ในใบกิจกรรมที่ 1.6 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 แผนผังขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
4.2 ภาพ นํ้าแข็งในขวดพลาสตกิ, ตนไมขึ้นบนหิน, ปะการัง และสนิมเหล็ก 

5. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

1. นักเรียนสามารถระบุปญหาได 
2. นักเรียนสามารถวางแผนการ
ปฏิบตัิงานได 

- แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการระบปุญหา 
- แบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการหาวธิีการแกปญหา 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 
 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 

                                                                ตําแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่...........................................เดือน..........................................พ.ศ............................................ 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การลงมือทําโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดวางไวแลว โดยการปฏิบตัิตาม

ขั้นตอนทีเ่ขียนไวในโครงงานรางหรือเคาโครง ที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ให
นักเรียนสังเกตลักษณะของหิน ตามเกณฑที่ไดกําหนด รวมถึงสวนที่อาจจะไมไดกลาวถึง เชนเนื้อ
หินอาจจะมีหลายๆ ส ี

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 นักเรียนสามารถทําตามขั้นตอนที่ไดวางไวได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ใหนักเรียนทบทวนขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร 
3.2 นักเรียนลงมือปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ไดวางไว โดยครูใหนักเรียนสํารวจแหลงหิน พรอมทั้ง

วาดแผนผังบริเวณที่สํารวจ โดยกําหนดทิศในแผนผังดวยการใชเขม็ทิศ พรอมทั้งบอก
ขนาดพื้นที่บรเิวณที่สํารวจ 

3.3 เก็บตวัอยางหนิในบริเวณทีส่ํารวจคนละ 1-2 กอน บันทึกลักษณะตางๆ ในใบกิจกรรมที่ 1.7 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 หินตัวอยาง 
4.2 คูมือหินตัวอยาง 
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5. การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
สามารถทําตามขั้นตอนได
ถูกตอง 

แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                ตําแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที ่6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่...........................................เดือน.........................................พ.ศ............................................. 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การเขียนรายงานเปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของการรายงานเปน

เอกสาร เพ่ือขยายผลใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจถึงแนวคิด วธิีการศึกษาคนควาและสิ่งที่
ทําการศึกษานั้นมีผลเปนอยางไรบาง การเขียนจะเขียนในลักษณะการอภิปรายที่เปนเหตุและผลกัน 

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 สามารถเขียนรายงานโครงงานได 
2.2 สามารถออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนได 
2.3 สามารถบอกปญหาที่ไดจากการทํางานได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ครูบอกวธิีและขั้นตอนในการนําเสนอโครงงานหนาชั้นเรียน พรอมทั้งกําหนดเวลาในการ

นําเสนอไมเกินกลุมละ 10 นาที 
3.2 .ใหนักเรียนตรวจสอบขั้นตอนการทําโครงงานวาถูกตองหรือไม ในใบกิจกรรมที่ 1.8 
3.3 ทําแผนเสนอผลงานตามแบบฟอรม 1 และทํารายงานรูปเลม ตามแบบฟอรม 
3.4 ออกมารายงานหนาชั้นตามลําดับกลุม 
3.5 ระหวางการรายงานใหเพ่ือนกลุมที่ไมไดรายงาน ทําแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือน

นักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน  และแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 แบบฟอรม 1 
4.2 แบบฟอรม 2 
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5. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

1. สามารถเขยีนรายงานและทํา
เปนรูปเลม 
2. สามารถอภิปรายหลังจากการ
ใชวธิีการแกปญหาวาผลที่เกิดขึ้น
จะเปนอยางไร 

- แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 

- แบบประเมินความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ดานความสามารถในการ
อภิปรายผลทีเ่กิดขึ้น 

- แบบสะทอนตนเองของนักเรียน
เกี่ยวกบัการทาํโครงงาน 

- แบบสะทอนความคิดเห็นของ
เพ่ือนนักเรียนเก่ียวกบัการทาํ
โครงงาน 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                  ตาํแหนง    ครูคศ.1 

    ………../…………./…………. 
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แผนการจัดการเรียนรูตามความสนใจ 
ระยะที่ 2 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่............................................เดือน.........................................พ.ศ............................................ 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
ดินและหินในทองถิ่นมีหลายชนิด  ดินในทองถิ่นของนักเรียนเปนดินภาคกลาง ซ่ึงสวนใหญ

เปนดินรวนปนดินเหนียว และประกอบไปดวยหินมากมาย ซ่ึงหินสวนใหญเปนหินบะซอลต 
โครงงานวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กๆ ไดเก็บปญหาขอสงสัย การไดพบเห็นสิง่

ตางๆ เปนการกระตุนใหอยากรู เพ่ือจะใชเปนหัวขอในการทําโครงงาน ในการศึกษาเรื่องดินและหิน
ในทองถิ่นของนักเรียนซึ่งจะสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคนควาดวยตนเองมากขึ้น  

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานได 
2.2 อธิบายสวนประกอบของโครงงานได 
2.3 เพ่ือใหนักเรียนอธิบายลักษณะที่สําคัญของดินและหินในทองถิ่นของนักเรียนได 
2.4 นักเรียนมีความพรอมในการทํางานกลุม และมีความสนใจในการที่จะปฏิบตัิงาน 

 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 ครูนําตวัอยางโครงงานมาใหนักเรียนดู และสนทนานักเรียนเกี่ยวกับความหมาย 
จุดประสงค ประเภท และขัน้ตอนการจัดทําโครงงาน 

3.2 ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นวา ดินและหินในทองถิ่นของ
นักเรียน ประกอบดวยดินชนิดใดบาง เหมาะแกการปลกูพืชหรือไม  พรอมทําการสํารวจหินที่มีอยูใน
ทองถิ่นวาเปนหินประเภทใด แบงออกไดเปนกี่ลักษณะ โดยทําการสังเกตลักษณะของเนื้อหิน สีของ
หิน คาความหนาแนน ฯลฯ 

3.3 ใหนักเรียนลงผลสรุปจากการที่ไดอภิปรายในใบกิจกรรมที่ 1.1 
3.4 ครูติดภาพโปสเตอรลักษณะในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู วามีลักษณะทั่วไปเปนอยางไร 
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3.5 ใหนักเรียนชวยกันบอกวา ดินและหินในทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู เปนดินและหินประเภท
ใดใหนักเรียนฝกตั้งคําถามนําเพื่อจุดประกายใหนักเรียนเกิดความคดิและวเิคราะห แลวรวมกันอภิปราย
ทบทวนถึงสิ่งที่ไดศึกษาในประเด็นนี้ และทําในใบกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 

3.6 ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา มนุษยพ่ึงอาศัยดินโดยมีขอบเขตจํากัด จะมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของดิน และระบบนิเวศวิทยาที่มีอยูในแตละทองถิ่น มนุษยใชดินในแตละทองถิ่น
เพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  แตไมใชทุกอยางในดินแหงเดียวกัน  ที่ดินยอมมีความเหมาะสมใน
การผลิตสิ่งตางๆ สนองความตองการของมนุษยแตกตางกันไป 

 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร 
4.2 แผนที่ทองถิ่นของเรา 
4.3 โปสเตอรรูปลกัษณะในชุมชนของนักเรียน 
4.4 โปสเตอรลักษณะของดินและหิน 
 

5. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

1.สามารถ สรุปประเด็นสําคญั ไดวา
ทองถิ่นของนักเรียน ประกอบไป
ดวยดินและหินประเภทใด 
2.นักเรียนมีความสนใจและสามารถ
ตั้งคําถามทีเ่กีย่วกับหินและดินใน
ทองถิ่นของตนเองได 

- แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่
แทจริง 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….….…………………………… 
 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………. 
 
 

        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 
 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 

                                                                 ตาํแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่...........................................เดือน.......................................พ.ศ............................................... 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การระบตุัวแปรมีสวนชวยใหการคนควา การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลองทาํได

งายขึ้น ดินและหินในทองถิ่น ซ่ึงอาจจะจําแนกหินเปนกลุมๆ ไดตามลักษณะที่สังเกตไดโดยให
แนวความคิดที่วาการชวยกันอนุรักษใหดินอุดมสมบูรณ ปราศจากสิ่งที่เปนพิษตอมนุษย และ
สิ่งแวดลอม เปนหนาที่ของทุกๆ คนในชมุชน ซ่ึงทําไดหลายวธิี เชน การปลูกพชืคลุมดินเพ่ือรักษา
ความชื้นในดิน การปลูกหญาแฝก และจัดทําทางระบายน้ํา เพ่ือปองกันการชะลาง 

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนสามารถกําหนดหัวขอในการโครงงานได 
2.2 นักเรียนสามารถวางแผนในการทําโครงงานได และเขยีนโครงรางของโครงงานได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ครูใหนักเรียนดูโปสเตอรการบํารุงรักษาดนิ และใหความรูวา เราควรชวยกันบํารุงรกัษาดิน

ในทองถิ่นของเราอยางไร และใหนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกบัปญหาของดินและหินในทองถิ่นที่
นักเรียนไดพบเห็น พรอมทั้งฝกการตั้งปญหา ในใบกิจกรรมที่ 1.4 และฝกการระบตุัวแปรในใบกิจกรรม
ที่ 1.5 

3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัขัน้ตอนการทําโครงงานที่ไดเรียนไปแลว 
3.3 ใหนักเรียนออกแบบการทดลองเขียนเคาโครงยอของโครงงาน ในใบกิจกรรมที่ 1.6 
 

4. สื่อการเรียนรู 
4.1 โปสเตอรการบํารุงรักษาดนิ และปญหาของดิน 
4.2 แผนผังขั้นตอนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร 

5. การวัดผลและการประเมินผล 
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การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
1. นักเรียนสามารถระบุปญหาได 
2. นักเรียนสามารถวางแผนการ
ปฏิบตัิงานได 

- แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการระบุปญหา 
- แบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการหาวิธีการ
แกปญหา 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………….………………………………..… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                ตําแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
 



 122

แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่............................................เดือน............................................พ.ศ.......................................... 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การลงมือทําโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดวางไวแลว โดยการปฏิบตัิตาม

ขั้นตอนทีเ่ขียนไวในโครงงานรางหรือเคาโครง ที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ให
นักเรียนสังเกตลักษณะของหิน ตามเกณฑที่ไดกําหนด รวมถึงสวนที่อาจจะไมไดกลาวถึง เชนเนื้อ
หินอาจจะมีหลายๆ ส ี

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 นักเรียนสามารถทําตามขั้นตอนที่ไดวางไวได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ใหนักเรียนทบทวนขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร 
3.2 นักเรียนลงมือปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ไดวางไว โดยครูชวยในการเตรียมอุปกรณตามความ

จําเปนของกิจกรรมการทดลองของนักเรยีนแตละกลุม 
3.3 บันทึกผลการทดลองตามกจิกรรมการทดลองของกลุมของนักเรียน โดยใหนักเรียนดู

ตัวอยางจากใบกิจกรรมที่ 1.7 เปนตวัอยาง 
 

4. สื่อการเรียนรู 
4.1 แผนผังขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร 
4.2 คูมือหินตัวอยาง 
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5. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

สามารถทําตามขั้นตอนได
ถูกตอง 

แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………..…… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                 ตาํแหนง    ครูคศ.1 
       ………../…………./…………. 
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แผนการจัดการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สาระหลักที่ 6 : ดินและหินในทองถิ่น     เวลา    5    ชั่วโมง 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง   เวลา    1   ชัว่โมง 
วันที ่............................................เดือน......................................พ.ศ................................................ 
 
 

1. แนวความคดิหลัก 
การเขียนรายงาน เปนการเสนอผลงานจากการศึกษาคนควาในรปูแบบของการรายงานเปน

เอกสาร เพ่ือขยายผลใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจถึงแนวคิด วธิีการศึกษาคนควาและสิ่งที่
ทําการศึกษานั้นมีผลเปนอยางไรบาง การเขียนจะเขียนในลักษณะการอภิปรายที่เปนเหตุและผลกัน 

 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

2.1 สามารถเขียนรายงานโครงงานได 
2.2 สามารถออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนได 
2.3 สามารถบอกปญหาที่ไดจากการทํางานได 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ครูบอกวธิีและขั้นตอนในการนําเสนอโครงงานหนาชั้นเรียน พรอมทั้งกําหนดเวลาในการ

นําเสนอไมเกินกลุมละ 10 นาที 
3.2 .ใหนักเรียนตรวจสอบขั้นตอนการทําโครงงานวาถูกตองหรือไม ในใบกิจกรรมที่ 1.8 
3.3 ทําแผนเสนอผลงานตามแบบฟอรม 1 และทํารายงานรูปเลม ตามแบบฟอรม 2 
3.4 ออกมารายงานหนาชั้นตามลําดับกลุม 
3.5 ระหวางการรายงานใหเพ่ือนกลุมที่ไมไดรายงาน ทําแบบสะทอนความคิดเห็นของเพ่ือน

นักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน  และแบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกบัการทําโครงงาน 
4. สื่อการเรียนรู 

4.1 แบบฟอรม 1 
4.2 แบบฟอรม 2 
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5. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

1. สามารถเขยีนรายงานและทํา
เปนรูปเลม 
2. สามารถอภิปรายหลังจากการ
ใชวธิีการแกปญหาวาผลที่เกิดขึ้น
จะเปนอยางไร 

- แบบประเมินการตรวจใบกจิกรรม 
- แบบประเมินความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรดาน
ความสามารถในการอภิปรายผลที่
เกิดขึ้น 

- แบบสะทอนตนเองของนักเรียน
เกี่ยวกบัการทาํโครงงาน 

- แบบสะทอนความคิดเห็นของ
เพ่ือนนักเรียนเก่ียวกบัการทาํ
โครงงาน 

 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………… 
7. ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผูสอน 

 ( นางสาวศศิมา   อินทนะ ) 
                                                                ตําแหนง    ครูคศ.1 

    ………../…………./…………. 
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คําชี้แจง  แบบทดสอบตอไปนี้กําหนดใหเปนสถานการณ โดยในแตละสถานการณมีคําถาม
เปนชุดๆ ละ 4 ขอ เปนคาํถามแบบ 4 ตัวเลือก แตละคําถามจะมคีําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียง
ขอเดียว ใหนักเรียนหาคําตอบที่ถูกนั้นมาตอบ 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
 
 
ชื่อ………………………………………….เลขที…่……….. วันทีป่ระเมิน……………………… 
 

 

แบบทดสอบความสามารถ 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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สถานการณ เรื่อง  ความหนาแนนของหนิ 
 

 
 
 
 
 

 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 1 - 4 

1. ปญหาที่วีณาไดศึกษาคือขอใด ? 
ก. ขนาดของหินเทากัน นํ้าหนักของหินเทากัน 
ข. ขนาดของหินเทากัน ปริมาตรของหินไมเทากัน 
ค. ขนาดของหินไมเทากัน นํ้าหนักของหินเทากัน  
ง. ขนาดของหินไมเทากัน ปริมาตรของหินเทากัน 

2. นักเรียนคิดวาขอใดเปนสาเหตุจากขอ 1 ? 
ก. ไดเก็บตวัอยางหินมา 5 ลักษณะ 
ข. คาความหนาแนนที่แตกตางกัน  
ค. ไดเรียนเร่ืองดินและหินในทองถิ่น  
ง. ความสงสัยเม่ือไดพบหินที่แตกตางกัน 

3. นักเรียนควรตัง้สมมติฐานอยางไรจึงเหมาะสมที่สุด ? 
ก. ขนาดของหินไมมีผลตอปรมิาตรของหินหรือไม 
ข. มวลของหินไมมีผลตอปริมาตรของหินหรือไม 
ค. ขนาดของหินมีผลตอความหนาแนนของหินหรือไม 
ง. ปริมาตรของหินมีผลตอความหนาแนนของหินหรือไม  

4. จากการทดลองนักเรียนสามารถสรุปไดวาอยางไร ? 
ก. ปริมาตรของหินขึ้นอยูกับขนาดของหิน 
ข. ขนาดและปรมิาตรขึ้นอยูกบัมวลของหิน 
ค. ความหนาแนนของหินขึ้นอยูกับมวลและปริมาตร  
ง. ความหนาแนนของหินขึ้นอยูกับปริมาตรและขนาดของหิน 

วีณา ไดเก็บตัวอยางหินมา 5 ลักษณะ ที่มีขนาดไมเทากัน เมื่อนํามาชั่ง
น้ําหนัก พบวาหินแตละกอนมีน้ําหนักเทากัน ทําใหวีณาสงสัยวาทําไมจึงเปน
เชนนั้น จงึนํามาหาปริมาตรโดยวธิีการแทนที่ของน้ํา พบวาหินแตละกอนมี
ปริมาตรไมเทากัน และเมื่อคํานวณหาคาความหนาแนนของหินปรากฏวาหินที่
มีปริมาตรมาก มีความหนาแนนนอย แตหินที่มีปริมาตรนอยกลับมคีวาม
หนาแนนมาก 
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สถานการณ  เรื่อง  นาขาว 
 

 
 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 5 - 8 

5. ขอใดคือปญหาของสถานการณน้ี ? 
ก. บานสมศรีมีนํ้ามาก 
ข. บานสมใจอยูใกลทะเล 
ค. บานสมใจปลกูขาวไมได 
ง. ปลูกขาวไมเจริญงอกงาม 

6. สาเหตุของสถานการณน้ี คือขอใด ? 
ก. ขาวปลูกแลวไมขึ้น 
ข. อุณหภูมิไมเหมือนกัน 
ค. พ้ืนที่ในการปลูกไมเทากัน 
ง. สภาพดินที่ปลูกแตกตางกนั 

7. นักเรียนคิดวาควรออกแบบการทดลองแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด ? 
ก. นําดินมาหาคาความกรด-เบส   
ข. นําขาวมาตรวจสอบความพรอมของการงอก 
ค. นําดินแตละชนิดมาทดลองปลูกขาว ในนาทดลอง 
ง. นําขาวหลายพันธุมาทดลองปลูกในดินชนิดเดียวกัน 

8. นักเรียนสามารถอภิปรายผลไดวาอยางไร ? 
ก. สภาพของดินมีผลตอการเจริญเตบิโต 
ข. อุณหภูมิมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
ค. ปริมาณของน้ํามีผลตอการงอกของเมล็ด 
ง. ชนิดของพันธุขาวมีผลตอการงอกของเมล็ด 

นาขาวของสมศรีปลูกขาวไดดี แตเมื่อนําขาวไปปลูกที่บานของสมใจที่
อยูชายทะเล กลับปลูกไมเจริญงอกงามเหมือนนาขาวที่บานของสมศรี สมศรี
จึงตั้งสมมตฐิานวา ชนดิของดินมีสวนสําคัญในการปลูกขาว จึงไดนําดินมา
ตรวจสอบคณุสมบัต ิ พบวา ดินทีบ่านของสมศรี มีเนือ้ดินสีเทา อุมน้าํไดดี 
แตเนื้อดินทีบ่านของสมใจเปนเม็ดดิน และไมอุมน้ํา 
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สถานการณ  เรื่อง  เนื้อที่หายไป 
 
 

 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 9 - 12 

9. ปญหาของสถานการณน้ีคือขอใด ? 
ก. นํ้ามีปริมาณมากขึ้น 
ข. แมนํ้าเปลี่ยนทางเดิน 
ค. เน้ือที่ของบานนี้ลดลง  
ง. บานอยูใกลแมนํ้ามากไป 

10. สาเหตุสําคัญของขอ 9 คือขอใด ? 
ก. นํ้ากัดเซาะดิน 
ข. แมนํ้าตื้นเขินขึ้น 
ค. ฝนไมตกทําใหนํ้าลดลง 
ง. มีการกักเก็บนํ้าที่ตนนํ้า 

11. นักเรียนจะมีวธิีแกปญหาไดอยางไร ? 
ก. ขนดินมาถมตลิ่งเพ่ิม 
ข. ไมใหมีการกักเก็บนํ้า 
ค. ปลูกหญาแฝกริมตลิ่ง 
ง. ปลูกปาทดแทนปาเดิม 

12. จากวิธีการในการแกปญหา ผลที่ไดเปนอยางไร ? 
ก. นํ้าไมทวมบานหลังน้ี 
ข. บริเวณบานไมเปลี่ยนแปลง 
ค. บริเวณบานจะเพิ่มขึ้นทุกป 
ง. แมนํ้ามีขนาดกวางกวาเดิม 

บานของวชัระปลูกอยูรมิแมน้ํา ทกุปเมื่อมีการวัดเนื้อที่ พบวา 
เนื้อที่บริเวณนี้ลดลงโดยเฉพาะเนื้อที่บริเวณใกลกับฝงแมน้าํที่เปน
ที่โลง 
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สถานการณ  เรื่อง  สนิมเหล็ก 

 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 13 - 16 

13. ปญหาจากสถานการณที่กําหนด คือขอใด ? 
ก. ที่บานรับซ้ือเหล็ก 
ข. เหล็กอยูในอากาศ 
ค. ฝอยเหล็กมีสนิมขึ้น 
ง. มีเศษเหล็กจํานวนมาก 

14. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหา คือขอใด ? 
ก. มีคนมาขายเหล็กมาก 
ข. เหล็กทําปฏิกริิยากับอากาศ 
ค. สนิมเหลก็เกิดจากการฝงดิน 
ง. เหล็กเกิดกระบวนการทางเคมี 

15. นักเรียนสามารถตั้งสมมตฐิานจากปญหาไดอยางไร ? 
ก. อากาศทําใหเกิดสนิมเหล็ก 
ข. ความชื้นทําใหเกิดสนิมเหล็ก 
ค. สนิมเหล็กเกิดจากการผุพังทางกายภาพ 
ง. อากาศและความชื้นมีผลตอการเกิดสนิมเหล็ก 

16. นักเรียนจะสามารถสรุปผลการทดลองนี้ไดอยางไร ? 
ก. สนิมเหล็กเกิดไดเม่ืออยูที่ไหนก็ได 
ข. สนิมเหล็กทําปฏิกิริยากับอากาศเทานั้น 
ค. ความชื้นและอากาศเปนปจจัยทําใหเกิดสนิม 
ง. ดินและความชื้นเปนปจจัยทําใหเกิดสนมิเหล็ก 

บานของพนดิา ทําอาชีพรับซือ้เศษเหล็ก ทุกๆ วันจะมีคนมาขายเหล็กมากมาย วนัหนึ่ง
พนิดาเห็นมีคนมาขายฝอยเหล็กที่บาน เธอสังเกตวาฝอยเหล็กบางอันก็มีสนิมข้ึน บางอนัก็
ไมมี จึงรวมกันคิดและทดลองกับเพือ่นๆโดยแบงฝอยเหล็กออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 นํา
ฝอยเหล็กทิ้งไวในอากาศ สวนที่ 2 ทําใหชื้นและวางในอากาศ สวนที่ 3 แชอยูในน้ํา และ
สวนที่ 4 ทําใหชื้นและฝงดิน พบวา สนิมเหล็กเกิดในฝอยสวนที่ 2 มากที่สุด 



 131

สถานการณ  เรื่อง  การบํารุงรกัษาดิน 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 17 - 20 

17. จากสถานการณน้ี นักเรียนคิดวา ปญหาคือขอใด ? 
ก. ปลูกหญาแฝก 
ข. ปลูกพืชคลุมดิน 
ค. การชะลางหนาดิน 
ง. ดินไมมีความสมบูรณ 

18. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหา คือขอใด ? 
ก. ไมมีตนไมชวยอุมนํ้า 
ข. ไมมีการบํารุงรักษาดนิ  
ค. ปลูกพืชไมเหมาะกับสถานที่ 
ง. ปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด 

19. นักเรียนจะแกปญหาดังกลาว ไดอยางไรเหมาะสมที่สุด ? 
ก. ปลูกหญาแฝกใหมากขึ้น 
ข. กําจัดวัชพืชในดินสม่ําเสมอ 
ค. ทําฝายกั้นเพ่ือชะลอการไหล 
ง. ปลูกพืชใหมีสภาพเหมือนเดิม 

20. นักเรียนอภิปรายเหตุการณขางตนไดวาอยางไร ? 
ก. การบํารุงรักษาดนิสามารถทําไดหลายวธิ ี
ข. การปลูกหญาแฝกชวยชะลอการไหลของน้ํา 
ค. การปลูกพืชคลุมดินชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณ 
ง. ดินที่อุดมสมบูรณตองมีการบํารุงรักษาอยางถูกวธิี  

ที่บานของเพชรมีการปลูกหญาแฝกริมคลอง ทาํใหดินไมถูกชะ
ลางลงไป สวนที่บานของพลอยไดปลูกพืชคลุมดนิ ทําใหพืชที่ปลูก
ใหมเจริญงอกงามไดดี เมื่อนําพชืทั้ง 2 ชนิด ปลูกสลับกัน พบวา 
พืชที่ปลูกใหมเจริญไดไมคอยดี และดินบางสวนถกูชะลางลงไป  
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สถานการณ  เรื่อง  ถั่วเขียว 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 21 - 24 

21. ปญหาของการปลูกถัว่เขียว ในการทดลองนี้คือขอใด ? 
ก. ดินทรายปลูกถั่วเขียวไดดี 
ข. ถั่วเขียวเจริญเติบโตไดไมเทากัน 
ค. ถั่วเขียวตองการน้ํามากเปนพิเศษ 
ง. ดินที่ใชปลูกถัว่เขยีวไมเหมือนกัน 

22. สาเหตุของปญหานี้ คือขอใด ? 
ก. ปริมาณน้ําที่ไหลผาน 
ข. ความสามารถในการงอก 
ค. สภาพของดินที่ใชปลูกพืช 
ง. การเจริญเตบิโตของถัว่เขยีว 

23. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการแกปญหาไดอยางไร ? 
ก. ทดลองซ้ํา โดยการใชพืชชนิดอ่ืน  
ข. กําหนดปริมาณการใหนํ้าของถั่วเขยีว 
ค. นําถั่วเขียวไปปลูกในวัสดุทีนํ้่าซึมไดดี 
ง. ตรวจสอบลักษณะการงอกของถั่วเขียว 

24. นักเรียนอภิปรายการทดลองนี้ไดวาอยางไร ? 
ก. พืชทุกชนดิชอบน้ําเหมือนถั่วเขียว 
ข. ดินเหนียวอุมนํ้าไดดี เหมาะแกการปลูกพืช 
ค. สภาพของดินทําใหพืชมีการเจริญเตบิโตไมเทากัน 
ง. ปริมาณของน้ําที่มากทําใหพืชมีการเจริญเตบิโตไดดี 

ครูบอกใหนกัเรียนปลูกถั่วเขียวในดินทราย สุรศักดิ์ สงสัยวา
ทําไมไมปลูกในดินชนิดอื่น จงึไดนําถั่วเขียวไปลองปลูกในดิน
เหนียว ดินทราย และดินรวน ปรากฏวา ถัว่เขียวที่ปลูกกับดินทราย
เจริญเตบิโตดีที่สุด รองลงมาก็ดินรวน สวนในดินเหนียวนั้นถั่วเขียว
ไมข้ึน  
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สถานการณ  เรื่อง  แรงดันราก 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 25 - 28 

25. ขอใดเปนปญหาของสถานการณน้ี ? 
ก. เวลา 2 สัปดาห 
ข. หินแตกมากขึน้ * 
ค. ไพลินอยูใกลปา 
ง. รากไชชอนลงไปในหิน 

26. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหา คือขอใด ? 
ก. รากดูดน้ําไดดี 
ข. อุณหภูมิสูงเกินไป 
ค. รากแทรกลงในหิน * 
ง. ไดรับแสงมากเกินไป 

27. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองไดอยางไร ? 
ก. นําหินไปฝงในดิน 
ข. ปลูกตนเฟรนไวกับหิน * 
ค. รดน้ําใหกอนหินทุกวัน 
ง. นํ้าหินไปทําสวนหยอม 

28. นักเรียนสามารถอภิปรายไดวาอยางไร ? 
ก. ตนไมทําใหเกดิแรงดัน 
ข. หินตองอยูในปาเทานั้น 
ค. รากทําใหเกิดการผุพังของหิน * 
ง. เวลาทําใหหินเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ไพลินอาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งรอบๆ เต็ม
ไปดวยปา ระหวางที่เขาเดินทางกลับบาน เขาเห็นราก
ตนไมไชชอนลงไปในหิน  เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห 
เขาเห็นรากนั้นเริ่มดันหินใหแตกมากขึ้น 
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สถานการณ  เรื่อง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 

 
 

 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 29 - 32 

29. ปญหาจากสถานการณน้ี คือขอใด  ? 
ก. เกิดฟองแกสขึ้น 
ข. ลักษณะของหิน 
ค. ไมเกิดปฏิกิริยา 
ง. กรดเกลือเจือจาง 

30. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหา คือขอใด ? 
ก. ฟองแกสไมเกิดขึ้น 
ข. หินไมเปลี่ยนแปลง 
ค. หยดกรดบนหินปูน 
ง. การหยดบนหินชนิดอ่ืน 

31. นักเรียนจะมีวธิีแกปญหาไดอยางไร ? 
ก. นําหินหลายชนิดมาทดลอง 
ข. ทําการทดลองใหมหลายๆ ครั้ง 
ค. นํากรดอื่นมาทดสอบกันหินปูน 
ง. นําสารละลายเกลือแกงมาทดสอบ 

32. จากผลการทดลองสามารถบอกไดวาอยางไร ? 
ก. หินปูนทําปฏกิิริยากับกรด  
ข. หินไมทําปฏิกริิยากับกรด 
ค. หินทุกชนิดทาํปฏิกิริยากับกรด 
ง. ฟองแกสเกิดเองตามธรรมชาต ิ

ระหวางการศึกษาเรื่องลักษณะของหิน จติตากรเผลอทํา
กรดเกลือเจือจางลงบนหินปูน และเกิดฟองแกสขึ้น เขาสงสัยจึง
ลองหยดบนหินชนิดอื่นๆ บาง ปรากฏวาไมมฟีองแกส เขาคิดวา
ทั้งที่เปนหินเหมือนกัน ทําไมไมเกิดปฏิกิริยาเหมือนกัน 
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สถานการณ  เรื่อง  การพรวนดิน 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 33 - 36 

33. ขอใดคือปญหาของปญญา ? 
ก.  ไมไดพรวนดิน 
ข. ไมไดมีการรดน้ําตนไม 
ค. ตนไมเจริญเตบิโตไดไมเทากัน 
ง. ดินที่ไมเหมาะแกการเจริญเติบโต 

34. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหา คือขอใด ? 
ก. ไมมีการบํารุงดูแลรักษาดิน 
ข. ตนไมไมไดรับแสงแดดที่พอเหมาะ 
ค. ชนิดของดินที่ไมเหมาะกับการปลูกพืช 
ง. ธาตุอาหารในดินไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต 

35. เม่ือนักเรียนแกปญหาดังกลาวผลที่ออกมาจะเปนเชนไร ? 
ก. พืชเจริญเติบโตไดเทาเดิม 
ข. พืชมีการเพิ่มจํานวนมากขึน้ 
ค. พืชมีการออกดอกและใบมากขึ้น 
ง. พืชเร่ิมมีใบสเีหลือง และรวงหลน 

36. ผลการแกปญหา สามารถอภิปรายไดวาอยางไร ? 
ก. พืชสามารถเจริญเตบิโตไดดวยตนเอง 
ข. พืชตองการการดูแลเอาใจใส เปนพิเศษ 
ค. การพรวนดินชวยใหพืชเจรญิเตบิโตไดดีขึ้น  
ง. การรดน้ําตนไม ชวยใหพืชออกดอกไดมากขึ้น 

ปญญาปลูกตนไม 2 ตน คือตนดาวเรืองและดาวกระจาย ปญญาพรวนดิน
ตนดาวเรืองเสมอ และรดน้ําตนไมทัง้สองตนทุกวัน เมื่อเวลาผานไปพบวา ตน
ดาวเรืองที่ปญญามักพรวนดินนั้นเจริญเติบโตไดดี ออกดอกสวยงาม สวน
ดาวกระจายไมคอยเจรญิเติบโต ปญญาจึงคดิวา การพรวนดินมีสวนในการ
เจริญเตบิโตของตนไม 
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สถานการณ  เรื่อง  หินอัคนี หนิตะกอน หินแปร 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 37 - 40 

37. ขอใดคือปญหาของสถานการณน้ี ? 
ก. แหลงหินในประเทศไทย 
ข. ปญหาจากการนําหินมาใช 
ค. มีการนําหินมาใชประโยชน 
ง. การจําแนกประเภทของหิน 

38. จากการตั้งปญหา นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากขอใด ? 
ก. มีการนําหินมาใชอยางไมถูกวิธ ี
ข. การใชประโยชนของหินแตกตางกัน 
ค. หินในบตัรมีลกัษณะที่ไมเหมือนกัน 
ง. แหลงหินที่อยูในบตัรเปนคนละสถานที ่

39. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองไดอยางไร ? 
ก. ใชสารเคมใีนการตรวจสอบชนิดของแรทีอ่ยูภายในหิน 
ข. ดูลักษณะสเีน้ือของหินกอน คอยดูองคประกอบอ่ืน และแหลงที่พบ 
ค. เปรียบเทียบลกัษณะของหนิในบตัรใหตรงกับลักษณะที่กําหนดมาให 
ง. ดูประโยชนของหิน แหลงที่พบหินชนิดนั้นเปนเกณฑในการจําแนกหิน 

40. นักเรียนสามารถอภิปรายไดวาอยางไร ? 
ก. แหลงหินในประเทศไทย มักอยูทางตอนใตของประเทศ 
ข. แหลงที่พบหินและประโยชนของหิน สามารถนํามาจําแนกหินได 
ค. ลักษณะสีเน้ือของหิน เปนองคประกอบอันดับแรกสุดทีต่องดูกอน 
ง. หินสามารถจําแนกได 3 ประเภท ไดแก หินอัคนี หินตะกอน หินแปร 

ในชั่วโมงเรยีน ครูนําบัตรความรูเกี่ยวกับเรื่องหินอัคนี หินตะกอน 
หินแปร และนําบัตรหินตัวอยางมาใหนักเรียนดู 9 บัตร และใหนักเรียน
จําแนกบัตรทั้ง 9 บัตรวาเปนหินชนิดใด พรอมทั้งบอกแหลงที่พบ และ
ประโยชนของหินชนิดนัน้ พรอมทั้งรวมกันอภิปรายปญหาที่เกิดจากการนํา
หินมาใช 
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ใบกิจกรรม 1.1 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 
คําชี้แจง จากบทเรียนที่ไดเรียนมาใหนักเรียนสรุปการอภิปรายเรื่องดินและหินในทองถิ่น 
……………………………………………………………………………….………………………………
นักเรียนสามารถอภิปรายไดวา โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่ง จัดอยูในพวกดาวเคราะหหิน ซ่ึงมีดาวพุธ 
ดาวศุกร ดาวอังคาร และดาวพลูโต อีกกลุมหน่ึงเปน ดาวเคราะหที่เปนแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาว
เสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจนู การที่โลกเปนดาวเคราะหหิน องคประกอบของโลกสวนใหญจึงเปนหิน 
แมวาพื้นผิวโลกสวนใหญจะปกคลุมดวยน้ํา แตใตพ้ืนดินและพ้ืนนํ้าลึกลงไปมีแตหิน และดินมี 3 ชนิด
ไดแก ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย พรอมทั้งบอกลักษณะของดินแตละชนิด รวมถึงประโยชนของ
ดิน ………………………………………………………………………………………………………....… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.1 
เกณฑการใหคะแนน 

 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เน้ือหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความถูกตองของ
เน้ือหา 

เน้ือหาถูกตอง
ครบถวนสมบรูณ 

เน้ือหาถูกตองแต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง
บางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง
มีขอมูลนอย 

การเรียงลําดบั
เน้ือหา 

เน้ือหามีการ
เรียงลําดับได
ใจความครบถวน
สมบูรณ 

เน้ือหามีการเรียง 
ลําดับ แตยังไม
ครบถวนสมบรูณ 

เน้ือหามีการ
เรียงลําดับ ไดดี
บางสวน 

ไมมีการเรียง
เน้ือหา เขียน
วกวนไปมา 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.2 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําใหสมบูรณ ซึ่งเปนการฝกตั้งคําถามเกี่ยวกับดินและหินใน
ทองถิ่น 

1. ภายในบาน 
1.1 ฉันเห็นดินบรเิวณบานฉัน 
ฉันสงสัยวา: 
............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
1.2 นอกจากดินแลวฉนัยังพบหินที่บานของฉนั 
ฉันสงสัยวา: 
............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

 
2. จากหนังสือ 
ฉันอานพบวา
.......................................................................................................................................... 
ฉันสงสัยวา: 
............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
 
3. ความคิดของตัวเอง 
ฉันเห็น
.................................................................................................................................................... 
ฉันสงสัยวา: 
............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.2 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เนื้อหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความเปนเหตผุล 
มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

ความถูกตอง เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง 
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.3 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนหาหัวขอและตัง้คําถามจากสิ่งที่กําหนด 
1. หัวขอที่สนใจเกี่ยวกับดินและหิน (8 หัวขอ)  

1.1 …………………………………………………………………………………. 
1.2 …………………………………………...................................................... 
1.3 …………………………………………………………………………………. 
1.4 …………………………………………………………………………………. 
1.5 …………………………………………………………………………………. 
1.6 …………………………………………………………………………………. 
1.7 …………………………………………………………………………………. 
1.8 …………………………………………………………………………………. 

2. หลังจากไดหัวขอแลวใหหาสิ่งที่เกี่ยวของกับหัวขอน้ันๆ หรือที่เปนสาเหตตุนเหตใุหเกิดหัวขอ/
ปญหานั้นๆ (เลือกหัวขอในขอ 1 ที่สนใจจริงๆ เพียง 4 หัวขอ) 

2.1 …………………………………………………………………………………. 
2.2 …………………………………………………………………………………. 
2.3 …………………………………………………………………………………. 
2.4 …………………………………………………………………………………. 

3. จากขอที่ 2 ใหเลือกจับคูทีช่อบจริงๆ จากหัวขอใดก็ได มาเพียง 4 คู เพ่ือตั้งคําถาม โดยใหเปน 
เหตุ และ ผล ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักเรียนสามารถคิดคําถามอยางไรก็ได 
หัวขอ สิ่งที่เกี่ยวของ คําถาม 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.3 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เนื้อหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความเปนเหตผุล 
มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

ความถูกตอง เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง 
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.4 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียน เขียนเครื่องหมาย  ในขอที่สามารถหาคําตอบไดดวยตนเองโดยไม
ตองเปดตําราหรือถามใคร และเขียนเครื่องหมาย ในขอที่ไมใช 
 
……………1. ดินเกิดขึ้นไดอยางไร 
……………2. ดินมีกี่ชนิด 
……………3. ที่บานของเราเปนดินชนิดใด 
……………4. ขาวนิยมปลกูโดยใชดินชนิดใด 
……………5. หินสวนใหญในโลกมีลักษณะอยางไร 
 
 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนใหนักเรียน เขียนเครื่องหมาย  ในขอที่สามารถทดสอบ วดั ชั่งหรือ
นับ และเขียนเครื่องหมาย ในขอที่ไมใช 
 
……………1. ดินชนิดไหนดีที่สุด 
……………2. เราจะรูไดปริมาตรของหินไดอยางไร 
……………3. หินขนาดใดที่ตกถึงพ้ืนไดเร็วกวากัน 
……………4. ภาคกลางสวนมากเปนดินชนิดใด 
……………5. หินที่เราเก็บมามีจํานวนเทาไร 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.4 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

จํานวนขอ 

ที่ตอบถกู 

ตอบถูกทุกขอ ตอบถูก 8-9 ขอ ตอบถูก 6-7 ขอ 5 ขอ ลงมา 
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ใบกิจกรรม 1.5 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที…่…………………….. 
วันที…่……………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียน ระบุตัวแปรจากปญหาตอไปนี้ พรอมทัง้บอกขอมูลจากความรูที่ไดมา 

กอนอ่ืนนักเรียนมาทําความรูจักกับ “ตัวแปร”  โดยพิจารณาดังน้ี 
สิ่งที่เปนตน เหตุ ของปญหา เราเรียกวา ตัวแปรตน 
สิ่งที่เปน ผล ที่เกิดตามมาเนื่องมาจากตัวแปรตน เราเรียกวา ตวัแปรตาม 

 
ปญหา : ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย ดินชนิดใดทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีที่สดุ 
ตัวแปรตน : ……………………………………………………………. 
ตัวแปรตาม : …………………………………………………………… 
 
ขอมูลตวัแปรตน และความรูที่ไดมีดังน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………. 
ไดขอมูลจาก…………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.5 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เนื้อหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความเปนเหตผุล 
มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

ความถูกตอง เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง 
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.6 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตรจากที่นักเรยีนไดศึกษามา 

 
แบบฟอรมโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตร 

ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………….. 

ชื่อผูทําโครงงาน 

1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………….……….. 

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………… 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 

สมมติฐานของการศกึษาคนควา 

1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 

ตัวแปรที่ตองการศกึษา 

ตัวแปรตน…………………………………………. 
ตัวแปรตาม………………………………………… 
ตัวแปรควบคมุ……………………………………… 
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วิธีการดําเนนิงาน 

อุปกรณและสารเคมี 
1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………….……….. 

วิธีการทดลอง 
1………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………….……….. 

งบประมาณ 
…………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
แผนปฏิบัตงิาน(ระยะเวลาในการดําเนินงาน) 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ชั้นตอนการดาํเนินงาน 
    

หมายเหต ุ

1      
2      
3      
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………… 
 

เอกสารอางอิง 
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………… 
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.6 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เนื้อหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความเปนเหตผุล 
มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

ความถูกตอง เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง 
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.7 
 
ชื่อ………………………………………..ชั้น…………………………..เลขที่……………………….. 
วันที่………………………….เดือน……………………………………..พ.ศ………………………. 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกผลการทดลองที่ไดศึกษามา 

หินมีลักษณะอยางไร 
 
แผนผังบรเิวณที่สํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่เกบ็หิน……………………………………………………………………………….. 
วันที่เกบ็ตัวอยาง……………………………………………………………………………… 
 

ตารางบันทกึลักษณะของหิน 

เน้ือหิน 
กอน
ที่ 

ขนาดหิน 
(เซนติเมตร

) 
สี ละเอีย

ด 
หยา
บ 

เปนชั้น ไมเปนชั้น หลายส ี สีเดียว 
ความหนาแนน 

(กรัม/ซม3) 
ลักษณะอ่ืนๆ 
ที่สังเกตได 

1           
2           
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แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรมที่ 1.7 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การครอบคลมุ
เนื้อหา 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนครบถวน
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
สวนมาก แตไม
สมบูรณ 

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนบางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

รูปแบบแผนผงั 
รูปแบบดูเขาใจ
งาย มีความ
ชัดเจน 

รูปแบบดูเขาใจ
เปนสวนมาก 

รูปแบบดูเขาใจ
เปนบางสวน 

รูปแบบดูไมเขาใจ 
สับสน 

ความถูกตอง เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง 
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ใบกิจกรรม 1.8 

แบบตรวจสอบขั้นตอนการทําโครงงาน 
 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตรวจสอบขั้นตอนการทําโครงงาน โดยการลงวัน เดือน ป ที่ไดทํา
โครงงาน ลงไปในตารางที่กําหนดให 
 

วันที ่ รายการ 
 เลือกหัวขอที่เราสนใจ 
 เขียนคําถามที่เราสามารถทดสอบไดดวยตวัเราเอง 
 ศึกษาคนควาหัวขอที่เลือกจากหนังสือ 
 ฝกระบปุญหาของโครงงาน 
 ฝกระบตุวัแปรของโครงงาน 
 เขียนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตร 
 ดําเนินการทดสอบและบันทกึผล 
 สรุปผลการทดลอง 
 เขียนรายงานซึ่งประกอบดวยปญหา สมมติฐาน ขั้นตอนการทดลองผลและ

สรุปผล 
 ทําแผนแสดงผลงาน ใชแผนภูมิ กราฟ รูปถาย รูปวาด สัญลักษณ 
 เตรียมนําเสนอรายงานในทีป่ระชุม 
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แบบฟอรม 1 
แผนเสนอผลงาน 

หัวขอในแผนควรมีดังนี ้
1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผูจัดทํา 
3. ชื่อที่ปรึกษา 
4. ปญหา 
5. สมมติฐาน 
6. วิธีดําเนินการ 
7. ผลการทดลอง 
8. สรุปผลการทดลอง 
9. ขอเสนอแนะ 

 

ขนาดของแผนเสนอผลงานดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม 2 

120 ซ.ม. 
60 ซ.ม. 60 ซ.ม. 

60 ซ.ม. 

ชื่อโครงงาน 
ปญหา 

สมมติฐาน 
วิธีดําเนินงาน 
ผลการทดลอง 

ผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

ที่มาของ

สรุปผล 
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การเขียนรายงาน 

 

หัวขอในรายงานควรมีดังนี้ 
1. หนาปก : ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อโรงเรียน ชือ่อาจารยที่ปรึกษา 
2. สารบัญ : หัวขอพรอมกับเลขกํากับหนา 
3. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน :  

3.1 ปญหา 
3.2 อธิบายเหตุผลที่เลือกทําและประโยชนทีจ่ะไดรับ 
3.3 สมมติฐาน 

4. หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงาน ความรูเกี่ยวกบัตวัแปรแตละตวั : 
5. วิธีดําเนินการทดลอง : ซ่ึงรวมถงึอุปกรณและวิธีการทดลอง 
6. ผลการทดลอง : ซ่ึงควรมตีาราง แผนภูมิ กราฟ  
7. สรุปผล : เปนการอธิบายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากผลการทดลอง ซ่ึงควรอางถึงขอมูลจากตาราง 

 แผนภูมิ เปนตน 
8. ขอเสนอแนะ : เปนสิ่งที่อยากจะบอกผูอ่ืนที่จะทําการทดลองในแนวเดียวกับเรา สิ่งที่ตองระวัง 

 ปญหา อุปสรรค ที่พบในระหวางดําเนินการ 
9. หนังสืออางอิง : ที่ใชในการคนควา 
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แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการบอกปญหา 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 
การตั้ง

คําถามถึง
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

กําหนด
ขอบเขต
ของ

คําถาม 

การ
อธิบาย
ประเด็น
คําถาม 

การแสดง
ความ

คิดเห็นใน
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

ลําดับที ่ ช่ือ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การต้ังคําถามถึง
เรื่องที่จะศึกษา 

คําถามเขาใจงาย 
ชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา 

คําถามเขาใจงาย 
แตไมชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา ไมมาก 

คําถามเขาใจงาย 
ชัดเจน มี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา บางสวน 

คําถามเขาใจยาก 
ไมมีชัดเจน ไมมี
ประโยชนตอเรื่อง
ที่ศึกษา 

กําหนดขอบเขต
ของคําถาม 

คําถามครอบคลุม
เน้ือเรื่องที่เรียน 

สวนมากคําถาม
ครอบคลุมเน้ือ
เรื่องที่เรียน 

คําถามครอบคลุม
เน้ือเรื่องที่เรียน
บางสวน 

คําถามไม
ครอบคลุมเน้ือ
เรื่องที่เรียน 

การอธิบาย
ประเด็นคําถาม 

อธิบายประเด็น 
ไดชัดเจน ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตองบางสวน 

อธิบายประเด็นได
ไมชัดเจน ไมมี
ความถูกตอง 

การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่
จะศึกษา 

แสดงความ
คิดเห็นไดชัดเจน
มีเหตุผล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล
บางสวน 

แสดงความ
คิดเห็นไดไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล 
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แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริง 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 
การตอบ
คําถามถึง
เร่ืองที่จะ
ศึกษา 

ความมี
เหตุผลใน
การตอบ
คําถาม 

การ
อธิบาย
ประเด็น
การตอบ
คําถาม 

บุคลิกภา
พในการ
ตอบ
คําถาม 

ลําดับที ่ ช่ือ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การตอบคําถาม
ถึงเรื่องที่จะศึกษา 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น 
ครอบคลุมเน้ือหา 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น 
ครอบคลุมเน้ือหา 
เปนสวนใหญ 

เขาใจงาย ตรง
ประเด็น ครอบคลุม
เน้ือหาบางสวน 

เขาใจยาก ไม
ตรงประเด็น ไม
ครอบคลุม
เน้ือหา 

ความมีเหตุผลใน
การตอบคําถาม 

มีความเปนเหตุ
เปนผล ครบถวน 

มีความเปนเหตุ
เปนผล เปน
สวนมาก 

มีความเปนเหตุ
เปนผล บางสวน 

ไมมีความเปน
เหตุเปนผล 

การอธิบาย 
ประเด็นการตอบ
คําถาม 

อธิบายประเด็น 
ไดชัดเจน ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตอง 

อธิบายประเด็นได
ถูกตองบางสวน 

อธิบายประเด็น
ไดไมชัดเจน ไม
มีความถูกตอง 

บุคลิกภาพในการ
ตอบคําถาม 

ทาทางมั่นใจ 
พูดจาชัดถอยชัด
คํา ไมวกวน 

ทาทางมั่นใจ 
พูดจาไมวกวน 

ทาทางมั่นใจ พูดจา
ไมคอยชัดถอยชัด
คํา บางคําวกวน 

ทาทางไมม่ันใจ 
พูดจาไมชัดถอย
ชัดคํา วกวน 
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แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 
การ

คาดคะเน
คําตอบ
เร่ืองที่
ศึกษา 

รูปแบบ
การ

ทดลอง 

ข้ันตอน
การ

ทดลอง 

ความ
สอดคลอ
งกับ
ปญหา 

ลําดับที ่ ช่ือ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

การคาดคะเน
คําตอบเรื่องที่
ศึกษา 

มีความถูกตอง 
เปนไปไดมาก 

มีความถูกตอง 
เปนไปได
สวนมาก 

มีความถูกตอง 
เปนไปไดบางสวน 

ไมมีความถูกตอง 
เปนไปไมได 

รูปแบบการ
ทดลอง 

ถูกตองตามแบบที่
กําหนดให 

สวนมีความถกู
ตองตามแบบที่
กําหนดให 

ถูกตองตามแบบที่
กําหนดให
บางสวน 

ไมมีความถูกตอง
ตามแบบที่
กําหนดให 

ขั้นตอนการ
ทดลอง 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง  

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไดถูกตอง 
ครบถวนบางสวน 

เรียงลําดับ
ขั้นตอนไมถูกตอง  

ความสอดคลอง
กับปญหา 

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหา ถูกตอง 
สมบูรณ 

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหา  

วิธีการแกปญหา
สอดคลองกับ
ปญหาบางสวน 

วิธีการแกปญหา
ไมสอดคลองกับ
ปญหา  
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แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดานความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น 

พฤติกรรมทีแ่สดงออก 
ลักษณะ
การ

อภิปราย 

ขอบเขต
ของ

เน้ือหา 
เร่ืองที่
อภิปราย 

การใช
ทักษะ
ภาษาใน
การ

อภิปราย 

การแสดง
ความ

คิดเห็นใน
เร่ืองที่
อภิปราย 

ลําดับที ่ ช่ือ - นามสกุล 

4 4 4 4 

รวม
คะแนน 

16  

1       
2       

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

ลักษณะการ
อภิปราย 

มีการนําเสนอที่เขาใจ
งาย มีสื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงานครบถวน 
สมบูรณ 

มีการนําเสนอที่
เขาใจงาย มีสือ่/
อุปกรณ ในการ
รายงาน 

มีการนําเสนอที่
เขาใจงาย ไมมี
สื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงาน 

มีการนําเสนอที่
เขาใจยาก ไมมี
สื่อ/อุปกรณ ใน
การรายงาน 

ขอบเขตของ
เน้ือหา เรื่องที่
อภิปราย 

ครอบคลุม ครบถวน 
ทุกเรื่องที่อภิปราย 

ครอบคลุม เรือ่งที่
อภิปรายเปนสวน
ใหญ 

ครอบคลุม เรือ่งที่
อภิปรายบางสวน 

ไมครอบคลุม 
เรื่องที่อภิปราย 

การใชทักษะ
ภาษาในการ
อภิปราย 

ถูกตองตามหลักภาษา  
เสียงดังฟงชัด  

ถูกตองตามหลัก
ภาษาบางสวน 
เสียงดังฟงชัด 

ถูกตองตามหลัก
ภาษาบางสวน  
เสียงเบา 

ไมถูกตองตาม
หลักภาษา  เสียง
เบา 

การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่
อภิปราย 

แสดงความคดิเห็นได
ชัดเจนมีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล 

แสดงความ
คิดเห็น มีเหตผุล
บางสวน 

แสดงความ
คิดเห็นไดไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล 
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แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………….. 
ชื่อผูทําโครงงาน 
1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………….……….. 
วันเริ่มทํางาน………………………………..วันสิ้นสดุทํางาน………………………………….. 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการทําโครงงานของตนเองหลังจากทําโครงงานเสร็จแลว โดย

ขีด  ลงใน  ตามความเปนจริง แลวนําไปเกบ็ไวในแฟมผลงานโครงงาน 
1. เหตุผลที่เลือกงานนี้ (เลือกไดหลายชอง) 

 เคยทํางานเชนน้ีมากอน     มีผูพอชวยเหลือได 
 นาจะไดความรู      ตรงกับความสนใจ 
 เปนงานทีเ่สียคาใชจายนอย    ผูปกครองแนะนํา 
 มีวัสดอุุปกรณครบอยูแลว ลงมือทํางานไดทันท ี  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

2. เม่ือเริ่มทํางาน พบวา งานนี้ 
 งายกวาทีค่ิด   ยากกวาที่คิด   ยากงายใกลเคียงกบัทีค่ิด 

3. ความรูสึกเม่ือทํางานไประยะหนึ่ง 
 พอใจ    อยากเปลีย่นงาน   ตองทนทาํตอไป 

4. ความรวมมือจากเพื่อนๆ ระหวางทํางาน 
 ไดรับความรวมมือมาก  ไดรับความรวมมือบาง  ไมมีผูใหความรวมมือเลย 

5. การแกไขอุปสรรคระหวางทํางาน 
 แกไขดวยตนเอง  ขอคําแนะนําจากครู  ไมมีอุปสรรคเลย 

6. ปญหาที่พบระหวางทํางาน (ถาไมมีไมตองตอบ) 
 มีเวลาทํางานนอย  เสียคาใชจายมาก  ผูปกครองไมสนใจเทาทีค่วร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

7. ความรูสึกระหวางการทํางาน 
 มีความสขุ/สนุกสนาน  เปนปกต/ิเฉยๆ   เบื่อ/อยากใหงานเสร็จเร็วๆ 

8. ความรูสึกเม่ืองานสําเร็จ 
ภาคภูมิใจมาก   โลงอก    ไมพอใจ เพราะไมเปนไปตามคาด 
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สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทํางานนี้ (ถามี) คือ 
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………..…………………. 
 
สิ่งที่ยังไมพอใจ (ควรปรบัปรุง) ในการทํางานนี้ (ถามี) คือ 
………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทาํงาน 
 
 4  3  2  1 
        
 
 

(ลงชื่อ) นักเรียน ………………………………. วัน เดือน ป ………/………./……… 
    ผูประเมิน 
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แบบสะทอนความคิดเห็นของเพือ่นนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………….. 
ชื่อผูทําโครงงาน 
1………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………….……….. 
วันเริ่มทํางาน……………………………..วันสิ้นสุดทํางาน………………………………….. 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการทําโครงงานของเพื่อนหลังจากทําโครงงานเสร็จ

แลว โดยขีด  ลงใน  ตามความเปนจริง แลวนําไปเก็บไวในแฟมผลงานโครงงาน 
1. งานนี้ ตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

 ตรง    ไมตรง    ไมมีความเห็น 
 

2. เพ่ือนรวมกลุมเลือกงานไดเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดหรือลักษณะนิสยัของตนหรือไม 
 เหมาะ    ไมเหมาะ    ไมมีความคดิเห็น 

 
3. เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้อยางเหมาะสมหรือไม 

 สมํ่าเสมอ   ไมสมํ่าเสมอ    ไมมีความคิดเห็น 
 

4. ระหวางทํางาน เพ่ือนรวมกลุมพยายามแกไขอุปสรรค 
 พยายามมาก   พยายามพอควร   ไมมีความคิดเห็น 

 
5. ระหวางทํางาน เพ่ือนรวมกลุมปรึกษา หรือขอคําแนะนําจากครู 

 ปรึกษาพอควร   ไมปรึกษาเลย   ไมมีความคิดเห็น 
 

6. ระหวางการทาํงาน เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้ ดวยตนเองเพียงใด 
 ทําเองโดยตลอด   ขอความชวยเหลือผูอ่ืนบาง  ไมมีความคิดเห็น 

 
7. ระหวางการทาํงาน เพ่ือนรวมกลุมมีความตั้งใจเพียงใด 

 ตั้งใจมาก   ตั้งใจพอควร   ไมมีความคิดเห็น 
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8. เพ่ือนรวมกลุมทํางานนี้ โดยลอกเลียนงานของผูอ่ืนเพียงใด 
 ลอกเลียน   ไมลอกเลยีน   ไมมีความคิดเห็น 

 
9. เพ่ือนๆ สวนใหญ มีความรูสึกตองานชิ้นน้ีอยางไร 

 ชื่นชม    ไมชื่นชม    ไมมีความคิดเห็น 
 
ขอดี (จุดเดน) ของงานนี้ (ถามี) คือ 
……………………………………..……………………………….…………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
ขอดอย (ควรปรับปรุง) ของงานนี้ (ถามี) คือ 
……………………………..………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
สรุปผลการทาํงาน 
 4  3  2  1 
        
 

(ลงชื่อ) นักเรียน ………………………………. วัน เดือน ป ………/………./……… 
    ผูประเมิน 
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แบบประเมินผลโครงงาน โดยครผููสอน 
 
ชื่อผูทําโครงงาน ……………………………………….………………………………………. 
ชั้น………………………………หอง……………………. โรงเรียน…………………………. 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………. 
คะแนนที่ได………………………………………………………………………….………… 
ชื่อผูประเมินโครงงาน……………………………….…………………………………………. 
 
คําชี้แจง ใหวงกลมลอมรอบคะแนนที่ทานเห็นวาเหมาะสมในตารางขางลางนี ้
 

รายการประเมิน 
ดียอด
เยี่ยม  

(4) 

ดี
เยี่ยม 

(3) 

ดี  
(2) 

พอใช  
(1) 

ความรู ความเขาในเรื่องทีท่ํา     
การใชวธิีการทางวิทยาศาสตรในการทําโครงงาน      
การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงานและการอธบิายปาก
เปลา 

    

ความคิดริเริ่มสรางสรรค     
 

ระดับการประเมิน 
  13 – 16  ดียอดเยี่ยม 
  9 – 12  ดีเยี่ยม 
  4 – 8  ดี 
  1 – 4  พอใช 
 
ลงชื่อ…………………………………………………… วัน เดือน ป…………………………………… 
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แบบประเมินผลโครงงาน โดยครผููสอน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

ความรู ความเขา
ในเรื่องที่ทํา 

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา 
ครบถวน สมบูรณ 

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา  

มีความรู ความ
เขาใจ ถูกตอง
ตามเนื้อหา 
บางสวน 

มีความรู ความ
เขาใจ ไมถูกตอง
ตามเนื้อหา  

การใชวธิีการทาง
วิทยาศาสตรใน
การทําโครงงาน  

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง  

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร
ถูกตอง บางสวน 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร ไม
ถูกตอง  

การเขียนรายงาน 
การจัดแสดง
โครงงานและการ
อธิบายปากเปลา 

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน สะอาด 
และอธบิายได
อยางมีเหตุผล 
ครบถวน สมบูรณ 

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน  และ
อธิบายไดอยางมี
เหตุผล  

ถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน  และ
อธิบายไดใจความ  

ไมถูกตองตาม
หลักการเขียน
รายงาน สกปรก 
และอธบิายวกวน 

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

เปนสิ่งแปลกใหม 
เหมาะสมกับ
ปจจุบัน สวยงาม  

เปนสิ่งแปลกใหม 
เหมาะสมกับ
ปจจุบัน  

เปนสิ่งแปลกใหม  ไมมีความแปลก
ใหม เหมือนสิ่งอ่ืน
ทั่วไป 
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แบบประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง 
 

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).................................................................ชั้น...................................... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนประเมินแฟมสะสมงานของตนเอง โดยใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน 

 
รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. องคประกอบทั่วไป 
สวนประกอบของแฟม…. 
การจัดระบบชิ้นงาน……. 
การดูแลรักษาแฟม…….. 
ความสะอาดเรียบรอย….. 
2. คุณภาพของผลงาน 
ความถูกตอง…………… 
การแกไขขอผดิพลาด….. 
ความสะอาดเรียบรอย….. 
ความตั้งใจในการทํางาน 

 
……………….. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
……………….. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
……………….. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
……………….. 
………………. 
………………. 
………………. 

 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
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แบบประเมินแฟมสะสมงานโดยเพื่อนนักเรียน 
 

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................ชั้น...................................... 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนประเมินแฟมสะสมงานของเพื่อน โดยใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน 
 

องคประกอบทั่วไป คุณภาพของผลงาน 

ชื่อ - นามสกุล 

สว
นป

ระ
กอ

บ
ขอ

งแ
ฟม

 
กา
รจ
ัดร
ะบ

บ
ชิ้น

งา
น 

กา
รด
ูแล

รัก
ษา

แฟ
ม 

คว
าม

สะ
อา
ด

เรีย
บร

อย
 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

กา
รแ
กไ
ข

ขอ
ผิด

พล
าด

 
คว

าม
สะ
อา
ด

เรีย
บร

อย
 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
ใน

กา
รท

ําง
าน
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แบบประเมินแฟมสะสมงานโดยครู 
 

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................ชั้น...................................... 
 

องคประกอบทั่วไป คุณภาพของผลงาน 

ชื่อ - นามสกุล 
สว
นป

ระ
กอ

บ
ขอ

งแ
ฟม

 
กา
รจ
ัดร
ะบ

บ
ชิ้น

งา
น 

กา
รด
ูแล

รัก
ษา

แฟ
ม 

คว
าม

สะ
อา
ด

เรีย
บร

อย
 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

กา
รแ
กไ
ข

ขอ
ผิด

พล
าด

 
คว

าม
สะ
อา
ด

เรีย
บร

อย
 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
ใน

กา
รท

ําง
าน
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ตารางบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

คะแนนจากผูประเมิน รายการประเมิน 
ตนเอง เพ่ือน ครู 

1. องคประกอบทั่วไป 
สวนประกอบของแฟม……. 
การจัดระบบชิ้นงาน………. 
การดูแลรักษาแฟม……….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
2. คุณภาพของผลงาน 
ความถูกตอง……………… 
การแกไขขอผดิพลาด…….. 
ความสะอาดเรียบรอย…….. 
ความตั้งใจในการทํางาน….. 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

รวมคะแนน    
คะแนนรอยละ    
ระดับคุณภาพ    
ลงชื่อผูประเมิน    
วัน เดือน ป ที่ประเมิน    
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แบบประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

สวนประกอบของ
แฟม 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบทั้ง 
3 สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบ 2 
สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมครบ 1 
สวน 

มีสวนประกอบ
ของแฟมไมครบ
เลย 

การจัดระบบ
ชิ้นงาน 

จัดเก็บระบบของ
งานอยางเปน
ระบบทุก
สวนประกอบ 

จัดเก็บระบบของ
งานอยาง
สวนมากเปน
ระบบ 

จัดเก็บระบบของ
งานอยางเปน
ระบบนอยมาก 

จัดเก็บระบบของ
งานไมเปนระบบ 

การดูแลรักษา
แฟม 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานให
อยูในสภาพทีดี่
ที่สุด 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานอยู
ในสภาพดี 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานอยู
ในสภาพดี
บางสวน 

การดูแลรักษา
แฟมสะสมงานไม
อยูในสภาพดี 

ความสะอาด 
ไมมีรอยลบ ขดี
เขียน ลายมืออาน
งาย สวยงาม 

มีรอยลบ ขีด 
เขียน เล็กนอย 
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ ขีด 
เขียนมาก ลายมือ
อานคอนขางยาก 

มีรอยลบขีด เขียน 
สกปรก อานยาก 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

 
1. อาจารย ด.ร.สุวพร  เซ็มเฮง  ภาควิชาการวจัิยและวัดผลการศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครทิรวิโรฒ 
2. นางกาญจรัตน  ศรัทธาธรรมกุล รองผูอํานวยการฝายวชิาการ  

โรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพ 
3. นายเดชา กมุทะรัตน   หัวหนาฝายวดัผลและประเมินผล 

      โรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพ 
4. นายธงชัย สีฟา   ผูชวยนักวจัิย สาขาสิ่งแวดลอม 

      คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
5. นางสาวธนญัชยา ปูจอย  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนครเหนือ 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางผลการประเมินตามสภาพจริง 
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