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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The purposes of this study were to study the ability in science experiment and
presentation of the first-year undergraduate students through project-based learning.
The sample group was one classroom of the first year undergraduate students (29
students). The research tools consisted of 1) the lesson plans, 2) the assessment form of
science experiment report, 3) the assessment form of students’ presentation, and 4) the
observation form or anecdotal record of students’ learning behavior. Both quantitative
data and qualitative data were collected. The statistics used to analyze the quantitative
data were mean standard deviation and percentage. The qualitative data was analyzed
by the content analysis. The result indicated that the ability of science experiment and
presentation of the first year undergraduate students through project-based learning has
the mean score at 33.38 from full score 40 equal 83.45 % and there were 26 students
or 89.66%, passing criterion, which was higher than specified criterion at 70%.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการน�ำเสนองานของนิสติ ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ก�ำลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจ�ำนวน
29 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบประเมินความ
สามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินการน�ำเสนองาน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากคะแนนทีไ่ ด้จากการท�ำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์
และการน�ำเสนอผลงาน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน คุณภาพของการท�ำรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ การน�ำเสนองาน ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการน�ำเสนองานของนิสิต
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.38 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 83.45 และ
มีนิสิตได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จ�ำนวน 26 คน จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 70

บทน�ำ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวิจัยในชั้นเรียน
(classroom research) เป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และพัฒนาการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา เป็น
กระบวนการที่มีระบบที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนและเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติของครู การวิจัย
ในชั้นเรียนจะทำ�ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดี
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (Wongwanit, 2009; Kemmis, 1998) ผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย จึงเห็นความสำ�คัญของการทำ�วิจัยในชั้นเรียน จึงต้องการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ คือ วิชา วท 211 เคมี
สำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์ 1 เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีผลการเรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning)
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry process) ได้ฝึก
การแก้ปัญหา (Problem solving) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ได้ฝึกทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบ ได้ใช้ความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher order thinking) และได้สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ เพราะการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงการเป็นฐานนั้น ผู้เรียนได้ทำ�กิจกรรมกลุ่ม
ได้ทำ�งานร่วมกัน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้นำ�เสนองาน ทำ�ให้ฝึกการสื่อสาร
การนำ�เสนอข้อมูล รวมทัง้ ได้ฝกึ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ซึง่ การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน
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สามารถทำ�ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 The Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology; (IPST) (2012) สอดคล้องกับแนวคิดของ Sinlarat (2014) ที่กล่าวว่า
หลักการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องเริ่มที่ผู้เรียนก่อน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ชี้แนะ
เท่านัน้ กระบวนการทีจ่ ะใช้ได้กบั หลักคิดในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สร้างและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องใช้การสอนตามรูปแบบ 7 ประการ ดังนี้คือ 1. การสอนแบบเน้นปัญหา
(Problem-based instruction) 2. การสอนแบบเน้นกรณีศกึ ษา (Case-based instruction) 3. การสอนแบบ
เน้นการวิจัย (Research-based instruction) 4. การสอนแบบเน้นโครงการ (Project-based instruction)
5. การสอนแบบเน้นผลงาน (Productivity-based instruction) 6. การสอนแบบเน้นการทำ�งาน (Work-based
instruction) และ 7. การสอนแบบเน้นการตกผลึก (Crystal-based instruction) ซึ่งการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา ไม่ควรใช้การสอนทีเ่ น้นการบรรยายจากครูเพียงวิธกี ารเดียว เพราะทำ�ให้ผเู้ รียนไม่ได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักวางแผน ไม่รู้จักการแก้ปัญหา ไม่รู้จักการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ไม่มคี วามรับผิดชอบต่อเพือ่ นและสังคม ดังนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีค่ รูผสู้ อนต้องปรับเปลีย่ น
วิธีสอนจากการที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากครูคนเดียวมาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ
จากประสบการณ์ในการสอนของผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็นอาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบสอน
รายวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์ 1 สำ�หรับนิสติ ปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ผูว้ จิ ยั พบว่านิสติ ชัน้ ปีที่ 1 ยังขาดทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ บางคน
ไม่สามารถใช้อปุ กรณ์ และเครือ่ งมือพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ จากการสอบถามนิสติ ได้ขอ้ มูลว่า นิสติ
บางคนไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำ�ปฏิบัติการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
บางคนได้เคยทำ�ปฏิบัติการมาบ้างแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นิสิตบอกว่า สมัยที่เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครูมักใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลายคนมี
บุคลิกภาพที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีความสามารถด้านการนำ�เสนองานไม่ค่อยดี
นิสติ หลายคนไม่สามารถอธิบายหรือสือ่ สารอย่างมีเหตุผล นิสติ บางคนขาดความเชือ่ มัน่ ในการนำ�เสนอ
งาน จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ตระหนักถึงความสำ�คัญในการทีจ่ ะพัฒนานิสติ ให้มคี วามสามารถในการทำ�การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองาน เพราะนิสิตเหล่านี้จะต้องจบไปประกอบอาชีพครูวิทยาศาสตร์
ในอนาคต ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการจัดการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนิสิต ต้องการพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำ�เป็น และแก้ปัญหาเป็น รวมทั้งต้องการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร และการนำ�เสนองานของนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการนำ�เสนองานของนิสิต
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การใช้โครงการหรือโครงงาน (Project) เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ซึง่ เป็นกระบวนการทีผ่ เู้ รียนต้องใช้การคิด
ขั้นสูงที่ซับซ้อนขึ้น จึงเป็นวิธีที่สามารถพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียนได้ นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา
ได้ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ความคิดของผู้เรียน ผู้เรียนได้แสดงผลงาน สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และการทำ�งานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและ
ความอดทนในการแสวงหาความรู้ และการใช้ความรู้ การให้ผเู้ รียนทำ�โครงการ นอกจากจะช่วยให้ผเู้ รียน
พัฒนาทักษะกระบวนการในการสืบเสาะความรู้ และการแก้ปญ
ั หาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาได้ด้วย (Guzdial, 1998) สอดคล้องกับแนวคิดของ Dechakup, Yindeesuk
and Meesee (2005) ทีว่ า่ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นวิธสี อนวิธหี นึง่ ทีฝ่ กึ ให้
ผู้เรียนได้ดำ�เนินการเสาะแสวงหาความรู้ที่ตนมีความสงสัยใคร่รู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัย กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้โครงการหรือในโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เปิดโอกาส
ในผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้า และการนำ�เสนองาน
และเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีการดูแลให้คำ�ปรึกษาจากอาจารย์
ผู้สอน และจากการศึกษางานวิจัย พบว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน
และการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ รวมทั้ง
ยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนอีกด้วย และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการ
เป็นฐาน และการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองด้วยตนเอง (Aiemnoon, 2010;
Artin and Netthanomsak, 2011; Tamma, Wattanakeeree and Boonthima, 2012; Reanrua and
Sookprede, 2013; Thomas, 2000)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
จึงต้องการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนานิสิตที่เรียนในรายวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ให้มีความรู้
ความสามารถในการทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการทำ�โครงการ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ผู้วิจัยต้องการให้นิสิตมีความสามารถ
ในการนำ�เสนองาน ซึ่งเป็นทักษะจำ�เป็นอย่างหนึ่งสำ�หรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ซึ่งต้องจบ
ไปเป็นครูในอนาคต จึงต้องการพัฒนาให้นิสิตมีความสามารถทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการนำ�เสนองาน

_17(061-074)4 P2.indd 64

6/5/60 BE 11:31 AM

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 11 No. 1; June 2017

65

คำ�ถามวิจัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองานของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองานของนิสติ ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานโดยให้มีนิสิตจำ�นวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

นิยามศัพท์เฉพาะ

ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองาน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จาก
การประเมินความสามารถในการทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองานของนิสิตที่เรียน
วิชาเคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ที่ได้จากการทำ�ทำ�กิจกรรมกลุ่มโดยใช้โครงการเป็นฐาน ที่เน้น
การทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยประเมินจากการเขียนรายงานการทดลอง และการนำ�เสนองาน
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำ�หนด

วิธีดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบมีกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (Kongvattananon, 2013; Creswell, 2002)
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่กำ�ลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจำ�นวน
29 คน ซึ่งเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 (SC 211 Chemistry
for Science Teachers I) จำ�นวน 3 หน่วยกิต เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเป็นรายวิชาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ
การนำ�เสนองาน
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ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนิสิต
แต่ละกลุ่มสามารถเลือกเนื้อหาเองตามความสนใจ ออกแบบการทดลองเอง ลงมือปฏิบัติการทดลอง
จัดทำ�รายงานการทดลอง และนำ�เสนอผลงาน โดยผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตของเนื้อหาของการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ว่าควรเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำ�ไปใช้สอนหรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้นสิ ติ ได้ทำ�โครงการเกีย่ วกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์นเี้ ป็นเนือ้ หาและกิจกรรมเพียงส่วนหนึง่ ของ
รายวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 โดยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การทำ�ปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน รวมทั้งการสอบถามและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และยังไม่สามารถนำ�เสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน และ
สร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานเพือ่ พัฒนาทักษะการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการนำ�เสนองาน
2. แบบประเมินความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประเมินจากการเขียนรายงาน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินการนำ�เสนองาน
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Anecdotal record)
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานให้แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจำ�นวน 29 คน
ซึ่งเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 แบ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การแนะนำ�ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ให้ข้อมูลนิสิเพื่อให้
นิสิตเห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญของการเรียนรู้จากการทำ�โครงการ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม และชี้แจงวิธีการเรียนรู้ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของการทำ�โครงการ ขอบเขตของ
เนื้อหาสาระ การวัดผลประเมินผล ระยะเวลาที่ใช้ในการทำ�กิจกรรม และแนะนำ�แหล่งสืบค้นข้อมูลให้
นิสิต อธิบายรูปแบบการทำ�โครงการ หลังจากนั้นให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยนิสิตเลือกสมาชิก
กลุ่มกันเองตามความสมัครใจ (เนื่องจากนิสิตมีจำ�นวน 29 คน จึงได้ 10 กลุ่ม มี 1 กลุ่ม ที่มีสมาชิก 2 คน)
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โดยขอบเขตของเนื้อหาที่ทำ�โครงการ ผู้วิจัยได้กำ�หนดว่า เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
นำ�ไปใช้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ โดยให้นิสิตเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าและ
เลือกการทดลองเองตามความถนัดและความสนใจของนิสิต และให้คำ�แนะนำ�ในการเขียนเค้าโครง
โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1. ชื่อเรื่องโครงการ 2. ชื่อผู้ศึกษา 3. อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ที่มา
และความสำ�คัญ 5. วัตถุประสงค์ 6. สมมติฐาน (ถ้ามี) 7. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา 8. นิยามศัพท์เฉพาะ 9. ขอบเขต
ของการศึกษา 10. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (อย่างย่อ) 11. วิธีการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย วัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ และวิธีการดำ�เนินงาน 12. แผนการปฏิบัติงาน 13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และ 15. เอกสารอ้างอิง ผูว้ จิ ยั ได้ให้คำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�รายงานการทดลอง ซึง่ ควรประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ 1. ชื่อเรื่องโครงการ 2. ชื่อผู้ศึกษา 3. อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ที่มาและความสำ�คัญ 5. วัตถุประสงค์
6. สมมติฐาน (ถ้ามี) 7. ตัวแปรที่ศึกษา 8. นิยามศัพท์เฉพาะ 9. ขอบเขตของการศึกษา 10. เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11. วิธีการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ และวิธีการ
ดำ�เนิ น งาน 12. ผลการศึ ก ษาหรื อ ผลการทดลอง 13. สรุ ป ผลการทดลองและอภิ ป รายผล และ
15. เอกสารอ้างอิง และให้นิสิตทำ�ใบความรู้ประกอบในภาคผนวก
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในครั้งนี้มีขอบเขตของการจัดกิจกรรม โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่ม
ดำ�เนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 1. วางแผนการทำ�โครงการ การเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการทำ�โครงการ
2. ศึกษาทฤษฏีและหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนเค้าโครงโครงการการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 4. การลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือจัดทำ�โครงการ 5. การเขียนรายงาน และ 6. การนำ�เสนอ
ผลงาน
ระยะที่ 2 การปฏิบัติงาน ดำ�เนินการทำ�โครงการ
นิสิตแต่ละกลุ่มดำ�เนินโครงการตามที่วางแผนไว้ โดยมีผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ
นิสิตทั้ง 10 โครงการ ผู้วิจัยได้แนะนำ�ข้อมูลแก่นิสิตเกี่ยวกับการเขียนรายงานและการนำ�เสนองาน และ
แนะนำ�นิสิตให้คำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทำ�โครงการ หากนิสิตสามารถใช้วัสดุ
เหลือใช้ หรือวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง จะดีมากต่อการนำ�มาออกแบบโครงการ เพราะเมื่อนำ�ไปใช้
สอนนักเรียน จะได้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำ�วัน ไม่จำ�เป็นต้อง
ใช้วัสดุราคาแพง และให้สำ�รวจวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้วางแผน
เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ที่ต้องการใช้ และให้นิสิตวางแผนการทำ�งาน การขออนุญาตใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติ โดยกำ�หนดขอบเขตของเวลาที่ใช้ในการศึกษาและ
ทำ�โครงการ 5 สัปดาห์ โดยใช้เวลาในคาบเรียนวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 จำ�นวน 2 ครั้ง
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง (2 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง) และให้นิสิตหาเวลาว่างมาทำ�นอกเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งนี้
อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติได้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำ�
ห้องปฏิบตั กิ ารจำ�นวน 1 ท่าน คอยดูแลอำ�นวยความสะดวกเกีย่ วกับการขอใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
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ระยะที่ 3 การนำ�เสนอผลงาน
นิสิตนำ�เสนอผลงานในชั่วโมงเรียนวิชา วท 211 เคมีสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ 1 โดยกำ�หนดให้
นำ�เสนองานกลุ่มละ 20-25 นาที และให้นิสิตที่ฟัง และผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนร่วมซักถาม
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น อีก 5-10 นาทีต่อกลุ่ม ซึ่งการนำ�เสนองานนั้นนิสิตสามารถใช้วิธีการ
นำ�เสนอได้หลากหลายวิธี เช่น การสาธิตการทดลองให้เห็นการปฏิบัติการทดลองจริง การใช้สื่อสไลด์
Power point การทำ�วีดิทัศน์ การทำ�คลิปวีดิโอ (Clip VDO) โดยการนำ�เสนองานมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า
สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการนำ�เสนองาน (เพราะผู้วิจัยต้องการฝึกทักษะให้นิสิตทุกคน
ในกลุ่มได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการสื่อสาร การอธิบายให้เหตุผล และการตอบคำ�ถาม)
เมือ่ นิสติ นำ�เสนองานครบทัง้ 10 กลุม่ แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อมูล และอธิบายเพิม่ เติมเสริมความรูใ้ นประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่นิสิตนำ�เสนอ
การเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับงานวิจัย ประกอบด้วย
1. ข้อมูลจากการทำ�รายงานโครงการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
การทำ�รายงาน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาจากคุณภาพของ
การเขียนรายงานในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเขียนที่มาและความสำ�คัญ การเขียนจุดประสงค์ การกำ�หนด
ตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การอธิบายขั้นตอนการทำ�การทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การสรุปผล
และอภิปรายผล รวมทั้งความถูกต้องของการเขียนเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ยังพิจารณาคุณภาพของ
ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา รูปแบบของการทำ�รายงาน การทำ�ตาราง การใช้ภาพประกอบ
การจัดกระทำ�ข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้อมูลจากการนำ�เสนองาน ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินการนำ�เสนองาน โดยมีคะแนนเต็ม
20 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 1) ความถูกต้องตามหลักวิชาการของเนื้อหาและวิธีการ
ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน) 2) ความสามารถในการสือ่ สาร การอธิบาย ให้เหตุผล (5 คะแนน)
2) การใช้สื่อในการนำ�เสนอ (5 คะแนน) และ 4) ความสามารถในการตอบคำ�ถาม (5 คะแนน)
3. ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต เช่น พฤติกรรมในการทำ�โครงการ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การนำ�เสนองาน การมีส่วนร่วมในการฟัง การซักถาม การอภิปรายของ
นิสติ ในขณะฟังการนำ�เสนองาน นอกจากนีไ้ ด้นำ�ข้อมูลจากการทำ�รายงานของนิสติ มาวิเคราะห์ เพือ่ นำ�
เสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative data) ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินรายงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และคะแนนการนำ�เสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ สำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพของ
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การเขียนรายงาน พฤติกรรมการทำ�การทดลอง และพฤติกรรมการนำ�เสนองาน รวมทั้งพฤติกรรม
การเรียนรูร้ ะหว่างการเรียนการสอน และข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบบันทึกพฤติกรรม แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ การสรุปประเด็นสำ�คัญ

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาความสามารถในการทำ�โครงการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตหลักสูตร
กศ.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 29 คน ซึ่งแบ่งเป็น 10 กลุ่ม จำ�นวน 10 โครงการ
ได้ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทำ�รายงานและการนำ�เสนองาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองาน
กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อเรื่องโครงการ

รายงาน
(20)
สมบัติของพลาสติกกับแรงตึงผิวของของเหลว
15
ความหนาแน่นและปฏิกิริยาเคมี
14
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างเปลือกไข่กับน�้ำส้มสายชู
12
ผลของกรดและเบสที่มีต่อสีของอินดิเคเตอร์
19
ที่สกัดจากแก่นฝาง
การเคลื่ อ นที่ ข องน�้ ำ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ แ ละความ
14
หนาแน่นต่างกัน
แบบจ�ำลองการเกิดภูเขาไฟจากปฏิกิริยาเคมี
20
การท�ำลายแรงตึงผิวของน�้ำด้วยน�้ำยาล้างจาน
15
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างเปลือกไข่กับกรดซัลฟิวริก
15
ปฏิกิริยาเคมีของผงฟูกับน�้ำส้มสายชู
10
แบบจำ�ลองการเกิดทอร์นาโด
20
คะแนนเฉลี่ย 15.70
S.D. 3.34

คะแนน
นำ�เสนอ
รวม
(20)
(40)
19
34
18
31
18
30
20
39

คิดเป็น
ร้อยละ
85.0
77.5
75.0
97.5

17

31

77.5

19
18
16
16
19
18.05
1.33

39
33
31
26
39
33.65
4.45

97.5
82.5
77.5
65.0
97.5
83.25

จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนอ
งานของนิสิตที่เรียนด้วยโครงการเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยของนิสิตทั้ง 10 กลุ่ม เท่ากับ 33.65 คิดเป็น
ร้อยละ 83.25 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการทำ�รายงานเท่ากับ 15.70 (ร้อยละ 78.50 จาก
คะแนนเต็ม 20) และ คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนองานเท่ากับ 18.05 (ร้อยละ 90.25 จากคะแนนเต็ม 20)
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เมื่อนำ�คะแนนของนิสิตแต่ละกลุ่ม มาวิเคราะห์คะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อหาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย และจำ�นวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนิสิตที่เรียนด้วยกิจกรรมโครงการเป็นฐาน
คะแนน
จำ�นวนนิสิต คะแนน
ทั้งหมด (คน) เต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
29
40
33.38
83.45

S.D.
4.35

จำ�นวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
26
89.66

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของนิสติ ทีไ่ ด้จากการประเมินการทำ�โครงการของนิสติ จำ�นวน
29 คน มีค่าเท่ากับ 33.38 คิดเป็นร้อยละ 83.45 จากคะแนนเต็ม 40 และพบว่ามีนิสิตจำ�นวน 26 คน ที่ได้
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั สรุปได้วา่ ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำ�เสนองานของนิสติ
ปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1 ทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 33.38
จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 83.45 และมีนิสิตที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จำ�นวน 26 คน
จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 70
อภิปรายผล
เมือ่ พิจารณาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากการทำ�รายงานโครงการ การนำ�เสนองาน
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต สรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้
ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมือ่ พิจารณาจากการทำ�รายงานโครงการ พบว่า นิสติ
ส่วนใหญ่สามารถทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการทำ�รายงานโครงการ
เท่ากับ 15.70 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 78.50 ทั้งนี้นิสิตทั้ง 10 กลุ่ม สามารถปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์สำ�เร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถดำ�เนินการทดลองตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
และจัดทำ�โครงการได้เสร็จทันภายในเวลาที่กำ�หนด เมื่อพิจารณาจากการเขียนรายงาน พบว่า มีนิสิต
จำ�นวน 2 กลุม่ ทีย่ งั เขียนรายงานได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยนิสติ เขียนรายงานในประเด็นเรือ่ งทีม่ า
และความสำ�คัญไม่เหมาะสม ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเหตุผลเพียงพอต่อการเลือกเรื่องทำ�การทดลอง และ
ยังศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฏีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการให้เหตุผลของ
การเขียนบทนำ�หรือหลักการและเหตุผลการการเลือกเรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษาค้นคว้า นิสติ บางกลุม่ ยังเขียน
วัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน บางกลุ่มนำ�เสนอขั้นตอนการดำ�เนินงานไม่ละเอียด
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แต่ส่วนใหญ่นิสิตหลายกลุ่มนำ�เสนอขั้นตอนวิธีการดำ�เนินงานได้ละเอียดชัดเจน มีภาพประกอบแสดง
ให้เห็นแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จากการตรวจพิจารณาการบันทึกผลการทดลอง พบว่า นิสิต
บางกลุ่มยังออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไม่ถูกต้อง และในหัวข้อสำ�คัญเกี่ยวกับการสรุปผล
และอภิปรายผลนั้น นิสิตบางกลุ่มสรุปผลไม่สมบรูณ์ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีบางกลุ่มที่
อภิปรายผลยังไม่เหมาะสม ขาดหลักการและทฤษฏีมีสนับสนุนผลการทดลอง และยังให้เหตุผล
ประกอบการอภิปรายผลไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีนิสิตบางกลุ่มที่เขียนเอกสารอ้างอิงไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
ความสามารถในการนำ�เสนองาน เมื่อพิจารณาการประเมินการนำ�เสนองานและจากการสังเกต
พฤติกรรม พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่สามารถนำ�เสนองานได้ดี มีการใช้สอื่ ประกอบการนำ�เสนอ ซึง่ บางกลุม่
นำ�เสนองานในรูปแบบวีดทิ ศั น์ มีการทำ�คลิปวีดโิ อ ประกอบภาพ และเสียง บางกลุม่ นำ�เสนอโดยใช้สไลด์
power point ซึ่งมีทักษะในการสร้างสื่อที่ดี จัดทำ�รูปแบบของ Power point เหมาะสม ทั้งขนาดตัวอักษร
และการใช้ภาพประกอบ และนิสติ หลายกลุม่ มีความสามารถในการสร้างสือ่ ประกอบการนำ�เสนองานทีด่ ี
นิสติ บางกลุม่ นำ�เสนองานโดยการสาธิตการทดลอง และแสดงผลการปฏิบตั กิ ารทดลองให้เพือ่ น ๆ ได้เห็น
หน้าชั้นเรียน นิสิตบางกลุ่มสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการถ่ายทำ�คลิปวีดิโอแสดงขั้นตอน และ
ผลการทดลอง แล้วมานำ�เสนอจึงทำ�ให้เพื่อน ๆ ได้เห็นผลการทดลองเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
แต่มเี พียงบางกลุม่ เท่านัน้ ทีย่ งั ทำ�สือ่ นำ�เสนอได้ไม่เหมาะสม เช่น การใช้สพี น้ื และตัวอักษรทีไ่ ม่เหมาะสม
ในการทำ�สไลด์ Power point การนำ�เสนอที่ใช้ตัวอักษรมากเกินไป ไม่มีภาพประกอบเพียงพอ ทำ�ให้
สือ่ สารได้ไม่เข้าใจ แต่โดยภาพรวมแล้ว นิสติ ส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการใช้สอื่ นำ�เสนอได้ดี สำ�หรับ
ด้านการพูด อธิบาย การสื่อสารนั้นพบว่า นิสิตส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ดี ชัดเจน และมีบุคลิกภาพ
ทีเ่ ชือ่ มัน กล้าแสดงออกในการพูด การนำ�เสนองาน แต่มนี สิ ติ บางคนทีย่ งั ไม่สามารถพูด อธิบาย สือ่ สาร
ได้ชัดเจน บางคนพูดไม่คล่อง บางคนยังอาย ยังประหม่า บางคนตื่นเต้น และแสดงความเครียดในการ
นำ�เสนองาน และมีนสิ ติ บางคนทีเ่ วลาพูด มักจะใช้ภาษาทีย่ งั ไม่เป็นทางการ ไม่เป็นวิชาการ นิสติ บางคน
ยังมีบุคลิกภาพในการสื่อสารที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของการยืน การสบตาผู้ฟัง การสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูพ้ ดู กับผูฟ้ งั เพราะนิสติ บางคนพูดเหมือนกับท่องบท บางคนมองแต่จอคอมพิวเตอร์
มากเกินไป แต่โดยภาพรวมแล้วนิสิตหลายคน สามารถนำ�เสนองานได้ดี มีประสิทธิภาพ จึงทำ�ให้ผล
การประเมินการนำ�เสนองานมีคะแนนเฉลี่ย 18.05 จากคะแนนเต็ม 20 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.25
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 90) สามารถ
เรียนรู้ด้วยการทำ�โครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ดี มีความสามารถในการทำ�รายงาน และการ
นำ�เสนองานอยูใ่ นระดับดี มีเพียงส่วนน้อย (ประมาณร้อยละ 10) ทีย่ งั ทำ�โครงการได้ไม่มคี ณ
ุ ภาพ มีนสิ ติ
บางคนยังมีทักษะการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง ในการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนิสิตในขณะมีการนำ�เสนองาน พบว่า นิสิตให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการซักถาม
นิสิตแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สนุกสนานต่อการเรียน การฟังการนำ�เสนองานของเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม
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การมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม มีนิสิตเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ค่อยถามคำ�ถาม หรือไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นเทคนิควิธกี ารจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน
โดยผูเ้ รียนได้ฝกึ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝกึ ทักษะการคิด การแก้ปญ
ั หา ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำ�ให้พัฒนาความสามารถ
ในการทำ�โครงการ ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการนำ�เสนองาน
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการทำ�โครงการนั้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ จึงทำ�ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อสังคม การให้ผู้เรียนได้ทำ�โครงการโดยใช้การ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มทำ�ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รู้จักการทำ�งานเป็นทีม รู้จัก
การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการมีมนุษย์สัมพันธ์
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สร้างพฤติกรรมในการเรียนรูใ้ ห้รจู้ กั แสวงหาความรู้ ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
เช่น หนังสือ ตำ�รา วารสาร และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล การนำ�เสนองาน การสร้างสือ่ รูปแบบต่าง ๆ ในการ
นำ�เสนองาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Reanrua and Sookprede (2013) ที่พบว่า การใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้ง การทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนทำ�งานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการทำ�งานอย่างมีระบบ มีการวางแผน
อย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน ฝึกให้มีความซื่อสัตย์จากการบันทึกผลตามความเป็นจริง และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Tamma, Wattanakeeree and Boonthima (2012) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำ�ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งผลให้ผู้เรียนได้
ใช้ทักษะด้าน การคิด การอ่าน การค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการสื่อสาร ฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์
ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ให้การช่วยเหลือ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนทำ�โครงงานให้ประสบผลสำ�เร็จ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Artin and Netthanomsak (2011) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ส่งผล
ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 80 และ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
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การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานอยูใ่ นระดับมาก และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน
ได้ฝึกทักษะของผู้เรียนหลายด้าน เช่น ทักษะการคิด ทักษะในการจัดการ ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ร่วมมือระหว่างบุคคล ทักษะในการเรียน ทักษะการเป็นผูน้ ำ�และผูต้ ามทีด่ ี ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมันในตนเอง และนับถือตนเองมากขึ้น สามารถตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานอยูใ่ น
ระดับมาก ผูเ้ รียนได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ทดี่ ี ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ทำ�งานร่วมกับเพื่อน ๆ มีการวางแผนการทำ�งาน
ที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและทำ�งานร่วมกันด้วยความกระตือรือร้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Guzdial (1998) ทีก่ ล่าวว่า การให้ผเู้ รียนทำ�โครงการเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนให้ใช้การคิดขั้นสูง
ที่ซับซ้อน เป็นแนวทางที่ดีที่ใช้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน และสามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปญ
ั หา สามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มอี ยู่ในตัวผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thomas (2000) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานมีความพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชา พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะทางสังคม มีความสามารถในการวางแผน
การทำ�งาน การตัดสินใจ การสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�งานวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานนั้น ต้องให้ผู้เรียนรับทราบบทบาท
หน้าที่ และเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อการทำ�งานกลุ่ม ซึ่งใน
งานวิจยั นีเ้ น้นการทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ นิสติ ต้องลงมือปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง ดังนั้น ต้องเรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง การทำ�งานต้องมีการวางแผน การ
ออกแบบโครงการ ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้การทำ�โครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนหลายคนมีปัญหาในการเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สอนควรให้
คำ�แนะนำ�ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ�รายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็น
แนวทางให้นิสิตสามารถจัดทำ�รายงานที่ถูกต้อง รวมทั้งควรแนะนำ�แหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบและตัวอย่างของการเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์
3. ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนำ�เสนองาน โดยการนำ�เสนอตัวอย่าง หรือเทคนิค
วีธี หรือการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำ�เสนองานให้หลากหลายวิธี
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74 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนากลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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