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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้เป นการวิ จัยและพัฒ นามีวัต ถุประสงคเพื่ อ 1) ศึกษาสภาพป จจุบั นและป ญหาในการจัดการเรีย นรูโครงงาน
วิทยาศาสตร 2) สรางและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม และ3) ศึกษาผลการนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม ไปใช ผลการวิจัยพบวา 1 สภาพปจจุบันและปญหาในการ
จัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรประกอบดวย ครูมีพฤติกรรมการสอนและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับนอย 2 รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวย 4 องคประกอบคือ1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) การจัดการเรียนรูและ4) การ
วัดและประเมินผล มีประสิทธิภาพ 94.44/89.94 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3 ศึกษาผลการนํารูปแบบการสอนไปใชพบวา 3.1 นักเรียนกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการ
แกปญหาผานเกณฑการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.3 คุณภาพชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองผานเกณฑ
การประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.4 นักเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึม ผานเกณฑการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ:พัฒนารูปแบบ, การจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร, แนวคิดคอนสตรัคชั่นนิซึม
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Abstract
This research and development aimed to 1) study current conditions and problems in instruction of the
science project learning, 2) construct and evaluate the instructional model of science project-based on
constructionism theory, and 3) study results of an imprementation the developed instructional model. The
research findings were as follows: 1. The current conditions of the instruction of the science project revealed that
the teacher’s teaching and the student’s learning behaviors were at a low level. 2. For the construction of the
model of science project-based instruction, it yielded 4 components, that is, 1) Principles, 2) Objectives, 3)
Learning Management, and 4) Measurement and Evaluation. In terms of model evaluation, it was found that the
constructed model gained the efficiency value of 94.44/89.40 which exceeded the set criterion of 80/80. The
learning achievement of the students in experimental group after using the constructed model was found to be
higher than before using the model at the statistical significance at the .01 level 3. The evaluation of the model
implementation revealed the following. 3.1 The learning achievement of the students in the experimental group
after using the constructed model was found to be higher than that of the control group at the .0 1 level of
significance. 3.2 The problem-solving ability of the students in the experimental group was found to be at a high
level. 3 .3 The product of the students in the experimental group was found to be at a high level. 3 .4 The
satisfaction of the constructed model of the students in the experimental group was found to be at the highest
level.
Keywords: Development of instructional model, Science project based learning, Constructionism

1. บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใน
อนาคต ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุงเนนผูเรียนเป น
สําคัญ บนพื้ นฐานความเชื่ อวาทุกคนสามารถเรีย นรูและพั ฒนาตนเองไดอย างเต็ม ศักยภาพ ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู
ถายทอดความรูเปนผูรวมเรียนรู ผูป ระสานการเรี ยนรู นักจิต วิทยาและผูอํานวยความสะดวกให ผูเรีย นเกิดการเรียนรูและสรางองค
ความรูไดดวยตนเองดวยวิธีการเรียนที่หลากหลายจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและใชการวัดประเมินผลเปน
เครื่องมือพั ฒนาการเรียนรูและความกาวหนาของผูเรียน [1] วิท ยาศาสตรมีบ ทบาทสําคัญ ยิ่งในสังคมโลกปจจุบั นและอนาคตเพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตางๆที่มนุษย
ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูท างวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร
อื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค และคิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีป ระจักษพยานที่
ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-Based Society) สงผลใหเกิด
การปฏิรูปการเรียนรูซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจากการศึกษารายงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับปญ หาการ
จัด การเรียนการสอนวิท ยาศาสตรส รุป วาครู ผูส อนจํานวนมากยัง ใชวิธีการสอนแบบยึด ผูส อนเป นศูนยกลางโดยใช วิธีการสอนแบบ
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บรรยายมุงเนนสอนเนื้อหาสงเสริมการทองจํามากกวามุงใหผูเรียนคิดวิเคราะหหรือสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนคิดไม
เปนขาดความเขาใจในการเรียนรูโ ดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมไดลงมือปฏิบัติจริง สวนการประเมินผลการเรียนพบวายัง
พิจารณาจากผลการสอบเทานั้นไมไดพิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรูทั้งหมดที่ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ ในขณะ
ที่ความรูทางวิทยาศาสตรไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากมาย และความรูที่แยกสวนเฉพาะดานเกิดใหมตลอดเวลาอันมีผลจากการวิจัยและ
ทดลอง ทําใหผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกวาการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมสัมพันธกับชีวิตจริงจากปญหาดังกลาวจะเห็นวาปญหาสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาสตรก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ไมสามารถกระตุนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองได ไมไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ขาดการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา ขาดการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง จึงควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสามารถในการสรางความรูและผลผลิตทางการศึกษาได
ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึม (Constructionism) เปนทฤษฎีที่พัฒ นาโดย Papert [ 2 ] มีความเชื่อวาความรูเกิดจากการสราง
ขึ้นโดยตัวเด็ก เมื่อเด็กสรางบางสิ่งบางอยางออกมาเปนผลงาน เด็กจะสรางความรูใหมดวยและความรูใหมนี้จะทําใหเด็กนําไปสรางสิ่ง
ตางๆที่มีความซับซอนมากขึ้นทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มมากขึ้นไปดวย การทําโครงงานเปนวิธีการหนึ่งที่สอดคลองกับทฤษฎีคอน
สตรัคชั่ นนิ ซึ ม ดั งนั้นผูวิจัย จึงมี ความมุ งหมายหลักที่จะศึ กษารูป แบบการจัด การเรียนรูที่ สามารถพั ฒ นาการจัด การเรียนรูโครงงาน
วิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตรและจะศึกษาผลของการนํารูปแบบดังกลาวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถ
ผลิตชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรได

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร
2) เพื่อสรางและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
3) เพื่อศึกษาผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมไปทดลองใช

3. สมมติฐานการวิจัย
1) นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ ครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุม
3) นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาการทําโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสรัคชั่นนิซึมอยูในระดับมาก
4) นักเรียนกลุมทดลองมีผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสรัคชั่นนิซึมอยูในระดับมาก

4. ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากร
1.1) ประชากรและกลุมทดลองในการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรูโดยโครงงานเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ปการศึกษา 2553 โดยใชสูตรการหากลุมตัวอยางของ Posavac and
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Carey โดยเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 10 ของจํานวนประชากรไดจํานวน 25 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 520 คน ครูผูสอนโครงงาน
วิทยาศาสาตร 25 คน
1.2) ประชากรและกลุมทดลอง ในการสรางและประเมินรูปแบบการจั ดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึม เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ปการศึกษา 2555 ภาค
เรียนที่ 1 ใชการสุมอยางงายไดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 45 คนจัดเปนกลุมทดลอง
1.3) ประชากรและกลุมทดลอง ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมไป
ทดลองใช เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ปการศึกษา 2555 ภาคเรียน
ที่ 2 ใชการสุมอยางงายไดนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 60คนจัดเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม30
คน
2) ตัวแปรที่ศึกษา
2.1) ตัวแปรอิสระไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
2.2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความสามารถในการแกปญหา
- คุณภาพชิ้นงาน
- ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นารูปแบบโครงงานวิท ยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่ นนิซึ ม ”เปนการวิจัย ในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development) เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการวิจัย
เปนผลใหไดพัฒนาคิดคนปรับปรุงรูปแบบทางการศึกษาเทคนิควิธีและกระบวนการทางการศึกษาตลอดจนคุณภาพผลงานการศึกษาให
ไดประสิทธิภาพและมีคุณภาพซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร ผูวิจัยใชแบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนและ
ครูในการเก็บขอมูลเมื่อไดผลจากการสังเกตแลวทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยนํามาสรุปผลและใชแบบสัมภาษณครูผูสอนนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลความหมายผลการสัมภาษณ
ตอนที่ 2 สรางและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม ผูวิจัยไดนําผลการวิจัย
ในตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและป ญหามาวิเคราะห สังเคราะห เป นรางตนแบบรูปแบบการพัฒ นารูป แบบการจั ดการเรียนรู
โครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
ตอนที่ 3 นํารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมไปทดลองใชผูวิจัยดําเนินการนํา รูปแบบที่
สัง เคราะห ขึ้ นมาทดลองใช กับ นั กเรี ย นกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ใช การสอนปกติ แล วเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาแบบประเมินคุณภาพชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรและแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ
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6. เครื่องที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใชในการวิจัย แบ งเปน 2 ประเภทประกอบด วย 1) เครื่องมือที่ ใชในการทดลอง คือ รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู
โครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการแกปญหา แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการจัดการเรียนรูโครงงาน
วิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1
1) ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
2) ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมครู พฤติกรรมนักเรียนและแบบสัมภาษณสภาพปจจุบันและปญหาใน
การจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรไปใชในกับกลุมตัวอยางในระยะที่ 1 ดวยตนเอง
ตอนที่ 2
1) ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบ
2) ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนที่เปนกลุมทดลองครั้งที่ 1
3) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึมที่สรางขึ้น
5) เมื่อการเรียนเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบและทดสอบดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ตอนที่ 3
1) ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
2) ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมทดลองครั้งที่ 2
3) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึมที่พัฒนาขึ้น
5) เมื่ อการเรี ยนเสร็จสิ้ นแล ว ทดสอบนั กเรีย นด วยแบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรี ย น
รวบรวมคะแนนประเมินความสามารถในการแกปญหา คะแนนประเมินชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมและ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากการทดลองมาวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสรุปผลของรูปแบบที่สรางขึ้นดวยสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย ( x )
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเนื้อหา ความถี่ หาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยใช E1/E2 t–test (Dependent Sample) t–test
(Independent Samples)
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7. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร
ครูมีพฤติกรรมการสอนและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรอยูในระดับนอย ครูสวนใหญยึดความสนใจ
ของผูเรียนเปนหลักการในการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูโครงงานวิท ยาศาสตรเพื่อใหผูเรียน
สรางองคค วามรูแ ละมีทั กษะเบื้ องต นในการทําโครงงาน ครู ผูสอนใหนักเรีย นเลือกเรื่องที่นักเรี ยนสนใจมาทํ าโครงงาน ครูผู สอนใช
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน ปญหาการปฏิบัติการสอนโครงงานวิทยาศาสตรในปจจุบันประกอบดวยนักเรียนทํา
โครงงานได ไม ดี เท าที่ ค วร ครู ผู ส อนจั ด ให มี การประเมิ นผลการจั ด การเรี ย นรู ในทุ กขั้ นตอนเมื่ อนั กเรี ย นขาดความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการทําโครงงาน ครูผูสอนใชการจัดกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมเพื่อกระตุนความ
สนใจและติ ดตามอย างใกล ชิด วิธีที่ ครูผู สอนใชเพื่อใหนักเรียนประสบผลสํ าเร็ จในการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร คือการกระตุนและ
ติดตามการทําโครงงานวิทยาศาสตรทุกขั้นตอน วิธีการแกปญหากรณีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ํา ครูผูสอนใช
การจัดการเรียนรูโดยโครงงานวิท ยาศาสตรในการสรางองคความรูพ รอมทั้งใหนักเรียนศึ กษาคนควาด วยตนเองและครูคอยเติม สิ่งที่
นักเรียนขาด สําหรับแนวโนมการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรในอนาคต ครูผูสอนเห็นวาควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานมากขึ้น
ตอนที่ 2 การสรางและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
1) รูป แบบการจั ดการเรียนรูที่พั ฒนาขึ้ นไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิ ทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัค ชั่นนิซึ ม
สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีองค ประกอบสําคัญประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค การจัดการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล
1.1) องคประกอบดานหลักการคือ วิธีการเรียนรูโดยการสรางสรรคชิ้นงาน เนนใหผูเรียนเผชิญสถานการณที่ยุงยากซับซอน
และหลากหลาย
1.2) องคประกอบดานวัตถุประสงค 1)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2)เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 3)
เพื่อสรางชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร
1.3) องค ป ระกอบด านการจั ดการเรีย นรู มี การดํ าเนิ นงาน 6 ขั้นดั งนี้ 1) การเลื อกหั วข อที่ จะเรี ยนรู 2) การวางแผนการ
สรางสรรคผลงาน3)การปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 4) การนําเสนอผลงาน 5) การประเมินผลงาน และ6) การพัฒนาผลงาน
1.4) องค ป ระกอบด านการวั ด และประเมิ นผล 1) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยน 2) ประเมินความสามารถในการแกป ญ หา 3)
ประเมินคุณภาพชิ้นงาน
2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 94.44/89.94 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน80/80ที่ตั้งไว
3) นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมไปใช
3.1นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3.2 นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหา ผานเกณฑการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3.3 คุณภาพชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง ผานเกณฑการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3.4 นักเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมผาน
เกณฑการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
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8. อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้
1.การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6พบวาครู
ไมป ระสบผลสํ าเร็ จในการสอนโครงงาน นักเรีย นยั งขาดความรูค วามเข าใจในการทํ าโครงงานเพราะจากการสัง เกตและสั ม ภาษณ
ครูผูสอนไมมีเกณฑที่แนนอนในการสอนโครงงานสวนใหญใชวิธีการที่หลากหลายและใหนักเรียนทํางานโดยขาดความรูความเขาใจใน
การทําโครงงาน ทั้งขาดเครื่องมือในการคนควาเนื่องจากขาดแคลนสื่อคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดนศักดิ์ มั่นคง [3]
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรพบวานักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเฉลี่ยรอยละ 65.00 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว
รอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 65.00 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 นักเรียนมีคะแนนจากการประเมินทักษะ
การคิดโดยใชเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยรอยละ 69.83 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเฉลี่ยรอย
ละ 25 ซึ่ งต่ํ ากว าเกณฑ รอยละ 70 นักเรีย นมี ค ะแนนจากการประเมินโครงงานวิ ทยาศาสตร เฉลี่ ยรอยละ 67.50 ซึ่ งต่ํ ากว าเกณฑ ที่
กําหนดรอยละ 70 และมีจํานวนผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 50 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 73.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ ที่กําหนดรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑ
เฉลี่ ย รอยละ 75.00 ซึ่ง สู งกวาเกณฑ ที่ กําหนดรอยละ 70ผู วิจัย จึ งนํ าสภาพป จจุ บั นและป ญ หามาพั ฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู
โครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
2. จากการประเมินรูปแบบที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญในดานความชัดเจน ความเหมาะสม ความเปนไปไดผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวยกับหลักการที่ใหผูเรียนสรางสรรคความรูดวยการปฏิบัติ มีผลงานเปนรูปธรรม มีการนําเสนอโครงงานหรือชิ้นงานโดยใชสื่อการ
เรียนรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการเรียนรูประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ การเลือกหัวขอที่จะเรียนรู การวางแผนการสรางสรรค
ผลงาน ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน นําเสนอผลงาน การประเมินผล การพัฒ นาผลงาน และการวัดและประเมิ นผล สอดคลองกับสุจิ
ตรา เขียวศรี [4] ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร โดยใชการชวยเสริมศักยภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 1) หลักการ
2)วัตถุประสงค 3)กระบวนการเรียนการสอน 4)การวัดและประเมินผลสําหรับการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู
โครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม พบวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายความวา
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทํ าแบบทดสอบย อยระหวางเรียนรวมกันคิดเปนค าเฉลี่ย รอยละ 94.44 และคะแนนการทํ าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิดเปนรอยละ89.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน80/80ที่ตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ บํารุงชีพ [5] ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอน
ผานเว็บที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.55/85.50
3.การนํ ารู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู โครงงานวิทยาศาสตร ตามแนวคอนสตรั คชั่ นนิ ซึ มไปทดลองใช ผลการเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมกับการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู
ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษา ขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 พบว าผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าวิ ทยาศาสตรข องนักเรีย นทั้ งสองกลุ ม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับอุทิศ บํารุงชีพ [5] ศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมพบวา นักเรียนผานเกณฑการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาในระดับมากที่สุดสอดคลองกับ ฐิตินันท โจณะสิทธิ์
[6] ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาเรื่ องแรงและการเคลื่อนที่
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โดยใช โครงงานวิ ท ยาศาสตร พ บว า นั ก เรี ย นร อ ยละ 76.92 มี ค วามสามารถในการแก ป ญ หาผ านเกณฑ (ร อ ยละ70.00) และ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนทั้งชั้นเฉลี่ยเทากับรอยละ 75.38 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 และสอดคลองกั บ
ประพรรธน พละชีวะ [7] ศึกษาการนําเสนอรูปแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันในโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับฝกแกปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คุณภาพชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ ครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมพบวานักเรียนสามารถสรางสรรคชิ้นงานไดอยางมีคุณภาพระดับมากสอดคลองกับอ
นงลักษณ ศรีเวียงราช [8] ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบการสอนแบบโครงงาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่เรียนโดยใชรูปแบบการ
สอนแบบโครงงานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะพิสัยผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 100
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุ ดสอดคล องกั บอุทิ ศ บํ ารุงชี พ [5] ศึ กษาเรื่ องรูปแบบการเรี ยนการสอนผ านเว็บตามแนวคอนสตรั คชั่ นนิ ซึ มเพื่ อพั ฒนาความคิ ด
สรางสรรคผลการวิจัยพบวานิสิตกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมที่พัฒนาขึ้น
ในระดับมาก

9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับครูผสู อนในการนําผลการวิจัยไปใช
1.การจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเปนการสรางผลงานที่เกิดจากการสรางสรรคความรูดวย
ตนเองโดยตองอาศัยสื่อวัสดุเทคโนโลยีเพื่อมาสรางชิ้นงานภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูที่มีทางเลือก(Choice) มีความหลากหลาย
(Diversity) และมีค วามเปนกันเอง (Congeniality) ผูสอนมีบทบาทเพี ยงเป นผู ให แนวทางผู ฝกสอนที่ ปรึ กษาพี่ เลี้ ยงและผูอํานวยความ
สะดวกใหกับผูเรียน
2. การจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมผูสอนควรมีการเตรียมการลวงหนาอยางรอบคอบและพรอม
เพรียงตลอดจนควรจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนกับระยะเวลาเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการสรางสรรคความรูดวยตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพั ฒ นาการจัดการเรีย นรูตามแนวคอนสตรัค ชั่นนิ ซึมในทุกกลุมสาระให เหมาะกั บ
ผูเรียนแตละระดับเพื่อทําใหผูเรียนสามารถสรางสรรคความรูอยางยั่งยืน
2. ควรสรางและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมใหรองรับกับสังคมแหงการเรียนรู
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